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Het Amsterdamse bedrijf Lamar communicatie dat zich met marketing
en communicatie bezighoudt, bevindt zich in Amsterdam-Noord,
dichtbij de Indische buurt. Wat dit bedrijf zo bijzonder maakt is de
constante communicatie tussen het bedrijf en de klanten. Het
hoofddoel is een ‘glasheldere communicatie zonder ruis of
misverstanden’ aan te bieden.
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Lamberti Valerio Gunter
Italië

Hoe vind jij het werk in een klein groep en hoe is de relatie tussen de medewerkers?

"Ik vind het gezellig. Het is heel fijn want je kunt met iedereen goed contact houden en aan iedereen vragen stellen als je iets nodig hebt. En je kan goed
overleggen. Het is fijn want je weet van elkaar waarmee we bezig zijn. Ik vind het ook gezellig. Iedereen heeft zijn eigen taken. Dus de relatie is goed."

Wat is precies jouw doel?

"Ik doe eigenlijk allemaal kleine klusjes. Ik doe social media, samen met Daphne alles op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. En planningen maken
voor projecten of dingen op de website plaatsen, maar ook boodschappen en lunch klaarzetten. Een beetje de kleine dingetjes die moeten gebeuren."

Als je mag vertellen, met welk project ben jij nu bezig?

"Ja, ik mag dat beantwoorden. Ik ben nu bezig met een nieuwe nieuwsbrief voor Consolidated. Het idee is dat we constant berichten op hun website
zetten. Het is altijd nieuws over projecten waarmee ze bezig zijn. En dan sturen we één keer per zes weken een nieuwsbrief en daarin staan alle
highlights.

Hoe lang ben jij over het algemeen bezig met een project?

"Daar gaat soms twee maanden overheen, maar er zijn ook projecten waarmee je in één dag klaar bent. Maar van zo'n nieuwsbrief zou ik zeggen dat 
het ongeveer twee a drie weken duurt." Welke voordelen heeft, volgens jou, digitaal publiceren?

"Het is goed te delen. Het is niet zoals bij een gewoon magazine dat je een exemplaar hebt en verder niemand. Jij kunt een artikel vinden en de link 
aan iemand sturen. Het is makkelijk om op social media te delen. En we kunnen ook videos toevoegen.
Ze zijn grote voordelen."

Welke projecten vind jij het leukst?

"Ik vind het het allerleukst om magazines te maken. Omdat bij een magazine alles bij elkaar komt en je moet nadenken over de strategie van de 
klant, wat de klant met het magazine wil bereiken. Je moet nadenken over wat de lezer zou willen lezen. En jij moet zorgen dat een magazine erg 
gevarieerd is. In een magazine zitten serieuze stukken, grappige stukken, korte stukken, lange stukken... dat vind ik zo leuk.“

Kan jij mij vertellen wat je het leuks vindt aan bij Lamar communicatie werken?

"Werken met een team. Als baas zorg ik dat iedereen op zijn plaats is, tevreden is en zijn werk goed kan doen en dat onze klanten ook tevreden zijn. 
Dat vind ik heel fijn."

WAT HEBBEN WIJ GEDAAN

o Online Magazine

o Post op Social Media die traffic gegenereerd

o Interviews met de medewerkers die aanwezig waren

o Kennismaking met het Bedrijf

WIE HEBBEN WE GEÏNTERVIEWD

o Daphne Damiaans – Tekstschrijver
o Judith Oost Lievense – Communicatieadviseur
o Linda Tordoir – Adviseur
o Lyanne Lamar – Naamgever en Baas
o Pepijn Dros – Tekstschrijver
o Suzanne ten Haaf – Office-en projectmanager
o Anouk Weverling - Werkstudent

We zijn naar Amsterdam gekomen om het werk
van een bedrijf te kunnen zien. Dichtbij het station
Amsterdam Centraal ligt een kantoor dat niet heel
groot is, maar wel gezellig met zijn houten
tafeltjes, computers en grote ramen. Dit bedrijf is
Lamar communicatie, dat zich bezighoudt met
marketing en communicatie. Het team bestaat uit
zeven mensen die heel nauw met elkaar
samenwerken. De klanten met wie ze werken zijn
verschillend; PUM Senior Experts, Consolidated of
de Gemeente Almere bevinden zich in een grote
lijst van klanten. Sommige van deze klanten
vertrouwen het team van Lammar Communicatie al
lang. Wat maakt dit bedrijf zo bijzonder? Het
samenwerken tussen het team en de klant.

Welk resultaat kan je verwachten?
Kwaliteit
Je verhaal is goed, je dienst of product heeft kwaliteit. Maar communiceert je content dat ook? Goede content zorgt ervoor dat je
organisatie de kwaliteit uitstraalt die je in huis hebt en geeft je doelgroep de juiste perceptie van wat jij kunt leveren.
Resultaat
Je hebt een duidelijk doel voor ogen en werkt daar hard aan met je hele organisatie. Als je effectief wil communiceren, begin je bij de
content. Zo behaal je het resultaat dat je voor ogen hebt en zijn je investeringen in tijd, geld en energie de moeite waard.
Informatie
Je wilt je doelgroep goed bedienen en zorgen dat ze snappen wat jij ze wil vertellen. Liefst zijn ze op de hoogte van alle zaken die voor hen
belangrijk zijn. Goede content zorgt ervoor dat de informatie helder, relevant en compleet is.
Emotie
Met jouw verhaal raak je je doelgroep in hoofd en hart, zodat ze zich betrokken voelen en gehoord. Irritatie en onbegrip wil je te allen tijde
vermijden. Goede content zorgt ervoor dat je de doelgroep precies het goede gevoel meegeeft dat jij ze te bieden hebt.
Actie
Je kunt je doelgroep nog zoveel vertellen, soms wil je vooral dat ze in actie komen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen of zich verder te
verdiepen in je product of organisatie. Goede content bevat een duidelijke call to action en motiveert en inspireert om concreet aan de slag
te gaan.


