
HOE GEEF JE 
JE MERKREPUTATIE 

VLEUGELS?

Succesvolle merken slagen erin om mensen 
écht aan zich te binden, terwijl andere 

merken moeten zwoegen om overeind te 
blijven. Een merk opbouwen begint bij je 
merk helder en bevattelijk te maken voor 

je doelpubliek en de focus te leggen 
op value branding. 

People always talk about reputations 
loodst je door het hele proces van merkopbouw. 

Stap voor stap leer je je merk te positioneren, 
betekenis te geven en te profileren. 
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‘You never get a second chance to 
make a first impression? Dankzij 
dit boek wel. Het houdt je merk 
een spiegel voor en helpt je kleur 
bekennen aan de hand van een 
duidelijk stappenplan, doorspekt 
met verhelderende cases.’

BARBARA DZIKANOWICE | 
marketeer Universiteit Antwerpen

‘Dit boek behandelt in sneltrein-
vaart alle aspecten van een merk 
zonder de complexiteit van het on-
derwerp te negeren. Toegankelijk 
en bruikbaar voor de niet-specia-
list, niet in het minst door de vele 
checklists en handige downloads.’

PATRICK JANSSENS | 
Summer in the City 

‘Vraagstukken rondom branding en 
positionering zijn van steeds groter 
belang voor merken. Zodra ze wer-
ken aan hun waardepropositie valt 
dat op bij de consument. Boven-
dien werkt dat ook als katalysator 
voor interne processen. Dit boek is 
zo een win-win.’

CAROLIEN VADER | 
CEO The Big Story, expert op het 
snijvlak van media en marketing

‘Dit boek leest als een boeiende 
opleiding: met vragen en hand-
vatten die een plek in je hoofd 
innemen en die niet loslaten voor 
je de antwoorden voor jouw merk 
hebt gevonden. Met Frederik als je 
ervaren gids!’

CHRIS VAN GILS | 
content marketingstrateeg 
ContentMoon en collega-lector 
AP Hogeschool Antwerpen


