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COCOCNUTSKINCLUB werd opgericht door Maité De Jaegher. 

THE STORY BEHIND.

 
Maité gaat al sinds haar kindertijd naar Thailand. Ze is er zo goed als opgegroeid bij haar

papa die er woont. Daar kwam ze voor het eerst in contact met de krachtige werking van

coconut olie. Al op jonge leeftijd had Maité last van een zeer gevoelige huid. Ze is altijd op

zoek geweest naar de juiste producten die niet agressief zijn. Tijdens één van haar reizen

naar Koh Samui (de bron van de coconut olie productie) ontdekte ze dat coconut olie in

Thailand dagelijks gebruikt werd als een soort beauty ritueel. Dit werd mede bevestigd

door een oude dame die ze er ontmoette en haar informeerde over de vele voordelen van

de pure coconut olie. Na vele onderzoeken, studies en testing was CocoSkinClub geboren.

 

Maité wil zich met de CocoSkinClub producten vooral onderscheiden door een sterke

branding, haar uniek verhaal en de maatschappelijke aanpak erachter. Want een deeltje van

de winst gaat naar een Organic Farming project in Thailand. Daarnaast zal de focus ook

vooral liggen op het uitbouwen van een sterke community, "de coconut believers."
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1
THE COCONUT BELIEVERS

IDENTIFICATION  

 

 

Wie zijn onze leden?

Hoe kunnen we onze leden  het gevoel geven dat ze tot een echte club

behoren?

Welk gevoel moet een lid van onze club ervaren?

Hoe kunnen we de leden van elkaar onderscheiden in betrokkenheid en

beloning daarvoor?

Wat verwachten we van een clublid dat ze doen?

 

INTAKE TALK & CONTENT MISSIE & OBJECTIEVEN
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bij de inschrijving zorg je ervoor dat alles easy en duidelijk verloopt. Maak een inschrijvingsformulier op

met duidelijke invulvelden en de informatie die jullie wensen te ontvangen. Want deze is van waarde.

Nadien krijgt de member een persoonlijke Thank You mail met alle informatie over de community.

(waarom opgestart, wat jullie aanbieden aan members, de voordelen per soort member, doelstelling, de

groei tot een amabassadeur, wat je van hen verwacht, acties of events, voorwaarden, ...) Dit is een

standaard mail die hen vooral informeert. Op het einde kan je een CTA toevoegen. 

het opsturen van iets tastbaar nadien (een stijlvolle membership kaart met een persoonlijke code, een pin,

een patch, een sticker, een tshirt met jullie logo, een armbandje, een coole pet ...) mensen houden van iets

wat ze kunnen zien en vasthouden. Nu meer dan ooit.

overweeg (op termijn) om nieuwe members te laten betalen om toegang te krijgen tot jullie Club. Dit

lidgeld is dan afhankelijk van het soort member die ze graag zouden willen zijn. (Basic - Premium - Luxe -

Ambassadors). Dit geld zou je dan kunnen schenken aan het goede doel waarover je sprak. Dit creeërt

waarde omdat ze er enerzijds voor betalen en anderzijds iets goed doen voor de maatschappij = good

feeling. Je kan ervoor zorgen dat ze het instapbedrag op termijn terugkrijgen in een korting zodat ze het

gevoel hebben dat dit ook niet verloren is. Ik spreek over bedragen zoals 5* tot 20€.

organiseer regelmatig acties met vooral give-aways, gift box, af en toe kortingen maar leg daar de focus

niet op. Focus is hier om vooral je leden te laten voelen dat ze een member zijn, niet op verkoop. Je kan

leden ook belonen wanneer ze nieuwe members aanbrengen. 

vraag je leden en review te schrijven over de ervaring met de producten van CocoSkinClub en deel die zelf

ook op social media of de website. Dit is waardevol voor een member.

neem vragen van je leden mee op in de FAQ sectie

deel hun stories

Maak een membership toegang box  met een extra gift in die mensen aan elkaar kunnen schenken als

cadeau.

Hoe kunnen we onze leden het gevoel geven dat ze tot een echte club behoren?
 

Jouw leden het gevoel geven dat ze tot een echt club behoren is door hen het gevoel te geven dat ze

waardevol zijn. 

Bijvoorbeeld:

 

Naam, Voornaam, Geboortedatum, waarom ze member willen worden, hun ervaring met coconut

producten, ... kortom alles wat jullie extra informatie geeft om hen zo persoonlijk mogelijk te benaderen.
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Geprikkeld door onze aanpak of benieuwd

naar de resultaten?

 

Laat zeker van je horen: bel ons, schrijf ons.
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