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1.5 Adverteren  
 
Publiciteit is de basis voor een succesvolle onderneming. In geval van weinig publiciteit staat 
de onderneming ook minder in het daglicht. Acties en advertenties zijn een manier om de 
potentiële cliënt kennis te laten maken met de dienstverlening van Kwali-tijd. Adverteren moet 
derhalve doordacht gebeuren omdat er vaak grote bedragen mee gemoeid zijn. 
 
Hieronder een aantal richtlijnen: 
- Planmatige aanpak: stel een budget beschikbaar en maak een planning voor lange en korte 

termijn. Incidentele advertentieplaatsingen hebben verhoudingsgewijs minder resultaat dan 
een campagnematige aanpak. (Bovendien kan door planmatig te werken meestal gunstiger 
contracten worden afgesloten.) 

- Val op: niet gezien worden is erg duur adverteren. Men kan opvallen door het formaat, het 
contrast in de advertentie, de kopregel, de afbeelding en de boodschap. Belangrijk hierbij 
is om de stijl van de advertenties allemaal gelijk te houden. Wanneer men de lay-out gaat 
herkennen, worden de advertenties vanzelf krachtiger. 

- Consequent zijn: de consument is een vluchtige lezer en oppervlakkige luisteraar. Realiseer 
het imago dat Kwali-tijd onderscheidt. Consequent zijn is moeilijker dan men denkt. Het 
moet in alle details worden doorgevoerd. Steeds weer opnieuw. Tot de cliënt het imago van 
Kwali-tijd als een pluspunt ervaart en automatisch een voorkeur krijgt voor de 
dienstverlening van Kwali-tijd. Is dit eenmaal bereikt dan zal elke boodschap versterkt 
overkomen. 

- Eenheid in de interne en externe communicatie: laat de boodschap terugkomen in de 
dienstverlening. Creëer herkenning voor de cliënt. 

- Houd het eenvoudig: een boodschap is voldoende. Houd alles rustig en overzichtelijk. De 
cliënt verwacht “hapklare” communicatie. 

- Herhaling van de onderwerpen: maak gebruik van de diensten uit de folder voor de 
herkenbaarheid. 

 
Communicatie, huisstijl en pr 
Communiceren betekent kennis geven van en met elkaar en met elkaar in verbinding staan.  
De huisstijl van Kwali-tijd vormt hierin een belangrijk onderdeel. 
Kwali-tijd verzorgt de folders, visitekaartjes en promotionele activiteiten. Te denken valt aan 
interviews en advertenties. De franchisenemer kan ook op eigen initiatief advertenties laten 
zetten, alleen in overleg en met goedkeuring van Kwali-tijd. 
De franchisenemer is verplicht zich te conformeren aan de huisstijl van Kwali-tijd. De auto van 
de franchisenemer zal niet voorzien worden van het logo van Kwali-tijd met als doel de privacy 
van de cliënt te waarborgen.  
 
Logo/merk 
Het logo/merk van Kwali-tijd is bepalend voor de uitstraling van Kwali-tijd. Door het logo/merk 
herkent de cliënt de formule van Kwali-tijd. Variaties van het logo zijn dan ook niet toegestaan. 
Degene die met het logo aan het werk gaan, bijvoorbeeld de krant, een beletteraar of een 
reclamebureau moeten het logo correct gebruiken. Dit kan betekenen dat Kwali-tijd vraagt om 
drukproeven te controleren. Hierbij zal gelet worden op het logo zelf, de juiste letters, grootte 
en schrijfwijze. 
 
Lettertype 
Niet alleen een consequent gebruik maken van het logo zorgt voor een herkenbare uitstraling, 
maar ook het toepassen van dezelfde lettertypes speelt een belangrijke rol. 
Binnen Kwali-tijd wordt gebruik gemaakt van het lettertype Tahoma. 
 
 


