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De Amerikaanse Hoogleraar Joseph Campbell is de schepper van de meest

bekende en succesvolle storytelling-formule. Hij wijdde zijn leven aan het

onderzoeken van oude mythen, sprookjes en verhalen. In zijn boek 'A Hero

with a Thousand Faces'  schrijft hij dat alle verhalen volgens eenzelfde

formule verlopen. Hij noemt het: de Hero’s Journey. Van Hollywood tot

Bollywood en van Jane Austen tot Stephen King: de succesformule wordt

al decennialang wereldwijd ingezet.

 

En dat zet aan het denken...

Wat als je de hero's journey

storytelling formule combineert

met je B2B content funnel?

OP AVONTUUR!



inspiratietransformatie

Hero's 

Journey

quo

Call toCall to

de oproep

weigeren

MeetingMeeting
the Mentor

de drempel

over

Tests, Allies & 

enemies

Donkerste

Dieptes

de grote slag

finaleFinale
overwinning &

beloning

de wegDe weg
terug naar huis

Content 

Content ter

Hoe neem je je B2B-klant via
storytelling mee in je verhaal - 
met uiteindelijk: een aankoop +
loyaliteit? Om dat te illustreren
voegen we de succesformules 
uit twee verschillende 
disciplines samen: de Hero's
Journey en de content funnel. 
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Call toCall to

[De status quo]
Iedere reis begint met een oproep aan de held (= je klant) om
deel te nemen aan een avontuur. Vindt-ie tricky natuurlijk,
want hij kent jou nog niet en zit veilig in zijn eigen bubbel. Om
onbekende (of ongevraagde) actie staat hij niet te popelen.
Je moet dus met een goed verhaal komen!
 
[Call to adventure]
Iedereen gaat harder lopen van een doel. Een droom. Een
wens. Wat is jouw ideale wereld? Daarmee krijg je de held in
beweging: je laat zien waar hij zou kunnen komen als hij jou
volgt.
 
Nodig = input die iets losmaakt! Van tips en ideeën tot
overzichtelijke infographics en de laatste trends uit zijn
wereld. Waar gaat het allemaal naar toe en waarom moet hij
vandaag in beweging komen? Deze content moet de held
niet alleen triggeren, maar ook overtuigen om op avontuur te
gaan met jou. Hoe pak je dit aan? Tijd om je strategie te
kiezen.
 
[De oproep weigeren]
Langzaam wordt de held bewust van jouw intenties. Klaar
voor avontuur is hij nog niet helemaal: de twijfel slaat toe. Er
zijn vragen en drempels. ''Is dit wel de beste oplossing voor
mijn probleem? Zijn ze te vertrouwen? Wat betekent dit voor
mijn ROI?' Hier heb jij al over nagedacht. Met dit plan ga je
de held ontwapenen van zijn onzekerheden. 
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[Meeting the mentor]
Je rol verandert. Langzaam transformeer je van  inspirator
tot mentor. Er ontstaat een vertrouwensband tussen jou en
de held. Je kent zijn waarden, dromen en omgeving, dat
blijkt uit je content. De held weet nu: jij snapt hem.
 
[De drempel over]
Dit is het moment dat je een geschenk (bijv. een video of
blog) geeft of een belofte uitspreekt. Deze is zo waardevol
dat de held bereid is zijn gangbare wereld te verlaten om het
avontuur aan te gaan. Hij laat zich door jou inspireren. 
 
[Test, allies & enemies]
Dit vraagt om unieke content. Er liggen immers andere
verleiders op de loer. Je biedt informatie die diepgaander of
technischer is dan voorheen: een cursus, whitepaper of een
infographic. Iets dat concurrenten niet aanbieden en jou
onderscheidt van al die andere partijen.
 
[Donkerste dieptes]
Jouw content voegt waarde toe aan de reis van je held. Je
sleept hem door zijn donkere dieptes, vragen en
onzekerheden heen! Hij gaat je vertrouwen.
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Tijd voor actie!

[De grote slag]
De held overwint zijn twijfels. Maar de buit is nog niet binnen.
Ook al is de bereidheid tot actie aanwezig, hij heeft nog een
zetje nodig. Tijd om de grote slag te slaan! 
 
De held moet nu tot actie overgaan. Wat kun je doen om
hem te verleiden echt contact met je op te nemen? Wat heb
je voor hem klaar staan? En, hoe bereid je je voor op een
perfect gesprek, je eerste echte contact? Beetje zonde als je
mooie content en beloftes teniet worden gedaan doordat je in
het echt wat tegenvalt...
 
Wat wordt je hulpmiddel om jullie contact verder te brengen?
Bellen, mailen, faxen: alles kan en mag als je maar aansluit
bij de verwachtingen van je held. In B2B werkt persoonlijk
contact het beste, dus zorg dat je daar zo snel mogelijk naar
toe komt.
 
[Overwinning & beloning]
Accepteert de held jouw verhaal en laat hij merken dat hij
verder wil met je? Dan is de Grote Toenadering gemaakt. Hij
staat met één been in zijn eigen wereld, en met één been in
die van jou. Het einde van de heenreis is aangebroken.
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[De weg terug naar huis]
De held is tot actie overgegaan. Gefeliciteerd! Maar tijd om
achterover te leunen is er niet. Je moet blijven volgen,
meten, duiden en sturen. De held wil je koesteren, zeker nu
hij ontvankelijk is voor je en dankzij jouw hulp een
verandering heeft doorgemaakt.
 
[Transformatie] 
Dat vraagt om content die hem nóg meer ondersteunt. Je
wil immers een loyale held, bereid om de reis nog een keer
te doorlopen. Je hebt hem op een nieuw spoor geholpen.
Om daar te blijven heeft hij misschien ook nog wel wat
training, coaching of ondersteuning nodig. Daarvoor maak
je extra content of geef je wat advies mee (bijv: tips voor
Linkedin gebruik).
 
[Terugkeer met elixir]
Echt tevreden en loyale helden kunnen zelfs vrijwillig, of
met een beetje hulp, de rol van mentor vervullen voor
toekomstige helden. Je held als ambassadeur. Ga in
gesprek. Durf zijn feedback te vragen. Zet je held in de
spotlight! Voed hem met munitie om zijn nieuwe rol goed te
kunnen vervullen. Dat kan bijvoorbeeld extra advies zijn om
de held zijn reis alleen voort te laten zetten. Of misschien
wel een document met tips en concrete stappen. 
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reis begint weer van voor af aan...
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& your 
beginning!

The end.

Speciaal voor onze eigen helden (jij dus) zijn we aan het produceren geslagen. Van
blogs en whitepapers tot animaties en infographics: ontdek de gratis handvatten om het
uitdagende B2B-pad vol zelfvertrouwen te bewandelen. Hier vind je nog veel meer:

Aan de slag!

www.voxx.nl /voxx -2020

Je bent nu bewapend met de informatie en stappenplan om aan de
slag te gaan volgens de storytelling-formule. Grijp het avontuur aan!
Wij zijn reuze benieuwd hoe het jou en je helden op jullie reis
vergaat. Succes!

Behoefte aan meer inspiratie?


