
BRAND LOVE
CHECKLIST

 
Het is belangrijk om als merk een consequent en helder 
verhaal te vertellen om vertrouwen te kweken en een 

band op te bouwen met relaties en prospects.

Brand love zorgt voor:
✓  Een snellere herkenning  

en herinnering van je merk 

✓ Meer geloof in je verhaal

✓ Een positieve ‘word-of-mouth’

✓ Een hogere mate van merktrouw

✓ Het weerleggen van negatieve verhalen

Vul de checklist in op de volgende pagina.



2. Onderscheid 
Weten jij en jouw klanten waarom je doet wat je doet? Wat jouw merk, 

producten of diensten anders maakt dan de concurrentie?  

Kortom, weet men waarom ze bij jou moeten zijn?

3. Energie 
Geeft jouw merk intern en extern nog voldoende energie? Vage term, dat 

energie, maar als je het niet begrijpt is het antwoord waarschijnlijk ‘Nee’. 

Worden klanten enthousiast van je verhaal en vertellen jouw collega’s vol 

enthousiasme wat jullie doen en waar jullie voor staan?

1. Essentie 
Is er een duidelijke beschrijving van de essentie van je merk, jouw 

merkwaarden of een enthousiasmerende brandstory die jij gebruikt als 

basis voor elk contactmoment met klanten, partners en prospects?

Heb jij een menselijk en herkenbaar merk waar jouw doelgroepen 
een band mee kunnen opbouwen? Check het hieronder.

4. Reputatie
Richt jij je in jouw communicatie net zoveel op het aanbieden van producten 

en diensten (korte termijn winst) als op het uitdragen van de boodschap van 

je merk (lange termijn reputatie)?

5. Herkenning
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat men minimaal 7 contact momenten 

met je merk nodig heeft om herkend en herinnerd te worden. Dan moet die 

beleving wel elke keer met elkaar overeenkomen. Draag jij bij ieder 

contactmoment inhoudelijk en visueel dezelfde hoofdboodschap uit?

6. Authenticiteit
Er valt in deze digitale tijd niets meer te verbloemen. Oprechtheid en 

authenticiteit dragen bij aan het vertrouwen. Komen jouw uitstraling en 

verhaal nog overeen met de organisatie, de dienst of het product dat je 

levert en de manier waarop je zaken doet?

Heb je meerdere keren ‘Nee’  in moeten vullen of hebben we  

je nieuwsgierig gemaakt naar onze gratis visie op jouw merk?
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Maak een afspraak
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