
HET COMPLETE ONLINE PROGRAMMA 
VOOR HET BOUWEN VAN EEN STERK HAPPY BRAND VANUIT JE ZELF 

HAPPY-BRAND-MANAGEMENT PROGRAMMA



Maar personal branding is zoveel meer dan dat. 
Het is een tool voor het bouwen van een sterk en 
onderscheidend merk vanuit jezelf. Een tool voor 
persoonlijke groei én business development.

Om van koers te veranderen of nieuwe inspiratie 
en ideeën op te doen. Zo ontspruit de 
wedergeboorte van een personal brand.

Personal branding maakt je het gezicht van het 
merk. Een persoon die onlosmakelijk is verbonden 
met het merk. Die zijn handschrift en talent 
vertaald naar een passend aanbod in de markt.
Zonder deze persoon was het merk nooit ontstaan

MERK IK 
HAPPY BRAND 
MANAGEMENT PROGRAMMA
PERSONAL BRANDING IS HOT AND HAPPENING. 
MEDE DOOR DE OPKOMST VAN SOCIAL MEDIA 
STA JE ALS ONDERNEMER PERSOONLIJK IN DE 
SPOTLIGHTS. 

BOORDEVOL:
INSPIRATIE
INZICHTEN
MINDSET
OPDRACHTEN
VAARDIGHEDEN
& TOOLS

“Ik verberg niet langer het licht dat ik ben.
Ik breng mijn ware zelf nu zonder angst tot 

uitdrukking.

Ik onderdruk niet langer mijn talenten 
en vermogens.

Ik ontwikkel en koester nu mijn gaven en 
bekwaamheden.

Ik probeer niet langer niet op te vallen, 
“normaal” te zijn of te zijn zoals anderen”

(prayer 208 uit I am van susan shumsky)



Ik help ondernemers met het bouwen van een 
sterk en onderscheidend merk vanuit 
zichzelf. Met het online Happy Brand 
Management Programma schets je de 
blauwdruk van het MERK IK. 

Ik kan je daarbij ondersteunen en begeleiden 
via het E-mentorship. Ik voel aan waar het 
“schuurt” en maak pijnpunten zichtbaar. Op 
basis daarvan denk ik creatief met je mee en 
geef ik advies om “BrandKarma” te bereiken. 
Je blijft uiteraard wel de “aannemer” van je 
merk.

Met mijn podcasts vertel ik het verhaal 
achter het merk. Ik interview uiteenlopende 
en succesvolle brand-owners over hun 
aanpak. Verhalen en leerervaringen van 
ondernemers voor ondernemers. 

Mijn boodschap is helder: maak bewuste 
keuzes vanuit jezelf, stel prioriteiten en ga 
het gewoon doen. Fouten maken is niet erg, 
daar leer je van. Afwachten en anderen laten 
bepalen, brokkelt je merkstrategie af.  
Daarmee saboteer je ontwikkeling en succes.

Identiteit vind ik een fascinerend 
onderwerp. Mezelf durven zijn en dat laten 
zien, heeft mij enorm geholpen met mijn eigen 
personal branding. Mijn eigen IK is de bron 
van mijn succes. In dit proces miste ik wel 
strategische hulp, om the bigger picture 
zichtbaar te maken. Dat is dan ook de reden 
dat ik het MERK IK happy brand management 
heb ontwikkeld. Daar help ik graag 
ondernemers zoals jij mee. 

HAPPY BRAND PROGRAMME DIRECTOR. 

HALLO , MIJN NAAM IS:
ALEXANDRA CALMERO. 

IK BEN DE 
PERSONAL BRANDING STRATEEG.

BRANDMENTOR & HEALER

BRANDSTORYTELLER & CONTENTCREATOR

LETS GET PERSONAL
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VIJF REDENEN OM VOOR HET 
ONLINE PROGRAMMA TE KIEZEN

1. INTUÏTIEVE INSIGHTS: 

Krijg inzicht in je identiteit & groei persoonlijk.

Het programma geeft een 360 graden view op de 
ondernemer én de onderneming. Daarmee krijg je 
glashelder inzicht in wie je bent en wat je talenten en 
valkuilen zijn.

2. BRAND HAPPINESS

Bepaal toekomstperspectief & veranker de juiste mindset

Bereik je professionele en authentieke bestemming, met een 
duidelijke koers en kompas. Doe de dingen waar je goed in 
bent. Dingen die je plezier en energie geven.    

3. COMPLETE KENNIS:

Ontwikkel je commercieel & creatief

Het is een heel compleet programma, waarbij ik alle brand 
Essentials voor je op een rijtje heb gezet. Het MERK IK bekijk 
je vanuit verschillende invalshoeken. De identiteit van het 
MERK IK en dat van de doelgroep zijn de meest bepalende.



BE A HAPPY BRAND

4. INSPIRERENDE IDEEËN:

Leer innoveren & creëren

De leerjourney is een zintuigelijke mix van intuïtie, intentie, 
influence en innovatie. Je creatieve denkvermogen krijgt een 
boost door een mix van audio, video en visuele vormgeving.  

5. PRAKTIJKEGERICHTE TOOLS: 

Onderneem met compassie & succes

Learning by doing. Met praktijkgerichte tools, help ik je om 
vruchtbare ideeën onderscheidend in de markt te zetten. 
Inzichten uit de markt, te vertalen naar een sterk 
merkconcept. Learning by seeing. Leer naar je zakelijke hart 
te luisteren, door bewust te worden van je missie, visie en 
omgeving. 
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Als ondernemer ben je 24/7 bezig met je bedrijf. Daardoor zit je er te 
dicht op en krijg je blinde vlekken. Gemiste kans. Het is effectiever 
als je met andere ogen naar jezelf en business leert kijken. Met de 
juiste hulp en tools bereik je zoveel meer.



RETAIL FINANCE FASHION INTERIOR 
DESIGN

MEDIA LIFESTYLE &
HOSPITALITY

CONSULTANCY &
COACHING

VOOR WIE IS HET BEDOELD?

PHOTO
GRAPHY

ARTS &
CRAFTS

HORECA

BEN JIJ DIE?

- Ondernemer die Brandhappiness willen bereiken?
- Gevestigde ondernemer die zichzelf en zijn bedrijf opnieuw wil uitvinden? 
- MKB-ondernemer met een (klein) team? 
- Die Brand Business die zich als persoon commercieel zichtbaar wil maken?
- Die starter die met een high level businessstrategie en plan wil starten?
- Die ondernemer die persoonlijk en commercieel wil groeien?

Ja? 
Doe dan mee 
met het 
programma



MAAK JE ONDERSCHEIDEND EN ZICHTBAAR.

Personal branding is jezelf in de etalage zetten als 
brand business. Op een persoonlijke en 
onderscheidende manier, die resoneert in de markt. 
Het maakt duidelijk zichtbaar wat je toegevoegde 
waarde is voor je ideale klant.

Ik heb gemerkt dat ondernemers dit een hele 
lastige stap vinden. Wie ben ik nu eigenlijk, wat is 
mijn kracht, wat maakt mij anders dan anderen, 
welke klant past bij me? Doe ik wel het juiste, op de 
juiste manier? 

Dit zijn essentiële personal branding vragen, waarbij 
je diep moet graven om een passend antwoord te 
vinden. Daarvoor moeten we tot aan de kern gaan: 
onze identiteit, potentieel, onderbewustzijn en 
ervaringen. 

Met het MERK IK happy brand programma 
(module 1) geef ik je een duidelijke strategie en 
structuur mee om je ruwe 'Diamant' te minen. Dit is 
de eerste belangrijke stap in het personal branding 
proces.

WAT KUN JE MET HET PROGRAMMA BEREIKEN? 

- Leer jezelf en je bedrijf weer kennen.
- Implementeer je eigen ik en kracht in je bedrijf.
- Vertaal je missie en visie naar concrete doelen.
- Onderneem met focus, structuur, strategie en fun.
- Krijg een stok achter de deur.
- Neem een onderscheidende marktpropositie in.
- Leer hoe je je merk kunt lanceren en pitchen.
- Bereik zichtbaarheid in de markt.
- Maak een vijfsterren customer journey. 
- Ontwikkel een rake contentstrategie.
- Vergroot je klantkennis.
- Word een klantmagneet en vind de juiste klanten.
- Zet een verleidende brand experience neer. 
- Verbind je met gelijkgestemden.
- Word een succesvolle en happy ondernemer
- Word een ster in de markt en shine

PERSONAL BRANDING IN BUSINESS
WAT KUN JE MET HET PROGRAMMA BEREIKEN?
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Focus, SHINE &
Be you



SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND:

Met een scherp merkconcept en -strategie, kun je 
je ruwe identiteit slijpen tot een schitterende 
brand diamant. 

In module 2 van het programma heb ik 
inspirerende en praktijkgerichte opdrachten en 
voorbeelden opgenomen. Deze gaan je zeker 
helpen om de juiste keuzes te maken. En met een 
duidelijke focus je brand business te kunnen 
regisseren. And have little fun along the way.

De merkidentiteit ga je vertalen naar een 
brandbook (module 3), imago (module 3) en 
contentstrategie (module 4). 

Positioneren in de markt is mensenwerk. Mensen 
doen zaken met mensen, niet met onpersoonlijke 
bedrijven. Daarom is het ook zo belangrijk om 
vanuit je echte ik en identiteit te communiceren.

Klanten voelen onbewust of je boodschap 
authentiek is of niet. Het is belangrijk om de klant 
goed te kennen en zijn taal te spreken. De 
klantanalyse en visualisatieopdrachten uit module
2 zijn de basis voor het uitwerken van een 

passende customer brandjourney en 
brandexperience, waarmee je kunt schitteren.

DUUR VAN HET PROGRAMMA:

Op ieder gewenst moment kun je starten met het 
MERK IK happy brand programma. Je doorloopt 
het traject in ongeveer 4-6 maanden. 

Dit is mede afhankelijk van je eigen tempo, focus, 
motivatie en de tijd en energie die je er in stopt. 
Ook hier geldt: hoe meer je er in investeert, hoe 
groter het resultaat. 

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK:

Vanaf het moment dat je je registreert, heb je 
direct toegang tot alle modules, met alle lessen. 

Het programma werkt het best als je de lessen en 
opdrachten in chronologische volgorde maakt. 

Om de week ontvang je motiverende mails, waarin 
je kunt lezen, welke lessen er op de rol staan.

PROGRAMMA CONTENT 



DE BOUWSTENEN

MODULE 1

ZELFANALYSE 
PERSOONLIJKHEID 
& IDENTITEIT

MODULE 2

STRATEGIE & 
CONCEPT MERK IK
IDEALE KLANT

MODULE 3

BRANDSTORY & 
ZICHTBAARHEID

MODULE 4

MERKBELEVING, 
CONTENT & REGIE
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CONTENT MAAND 1: CONTENT MAAND 2: CONTENT MAAND 3: CONTENT MAAND 4: 

THE ONLINE LEARNING JOURNEY

BRANDMODEL

MERKIDENTITEIT

FLAVOR & FAVOR

PERSOONLIJKHEIDSTESTEN

KERNWAARDEN

KLEUREN DNA

HELICOPTERVIEW

MINDSET

MINDMAP

KERNKWADRANTEN

REIS VAN DE HELD

GOLDEN RING

FOCUS

MERK IK CANVAS

LIST TO LEADERSHIP

MERKSTRATEGIE

MANAGEMENT OF NEEDS

IJSBERG VAN KEUZES

MENTALITYMODEL

EMPATHIEMAP

KANSEN ONTDEKKEN

TRENDANALYSE

KLANT EN MUZE

PERSONA’S

COMMUNICEREN MET DE KLANT

COMMUNICATIEMATRIX

TRIBAL

SHINEFACTOR

ZICHTBAARHEID

IMAGO

VISUELE MERKIDENTITEIT

MERKUITINGEN

STORYTELLING

ELEVATOR PITCH

BRANDBOOK

SMALLTALK

CUSTOMER BRAND JOURNEY

CONTENTSTRATEGIE

ONDERNEMERSTYLE

BRAND BUSINESS CANVAS

BUSINESS CANVAS PLANNERS

4 modules
40 tools
45 lessen
65 OPDRACHTEN 
50 cases
15 CanvasSEN
40 podcasts



KEY QUESTIONS

- WIE BEN IK?
- WAT KAN IK?
- WAT WIL IK?
- WAAROM?
- VOOR WIE?
- EN WANNEER?
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"Alexandra voert je stap voor stap, op een hele 
organische manier door de wereld van de 

brand-strategie. Met boeiende opdrachten
met verdieping, Voor mij is nu veel duidelijker

geworden waar ik sta als merk, en wat mijn
uitdagingen nog gaan zijn.”

Marie-Gon
/ Interieurdesign & Trendexpert

“Het online programma is zeer motiverend en effectief ook al 
heb je weinig tijd”

Veel geleerd. Duidelijke strategie die uitgaat van wat bij jou
past. Alexandra waar ze het over heeft. Sympathiek. 
Relativeringsvermogen. Gevoel voor humor.

Sterk aan het online programma vind ik dat alles in kleine, 
behapbare ‘brokken’ wordt voorgeschoteld.

Je kunt ook als je weinig tijd prima er mee aan de slag gaan. 
De modules en module-onderdelen zijn zodanig gemaakt, 
dat je er ‘lekker doorheen gaat’. 

De combinatie filmpjes, tekst en originele, duidelijke
tekeningetjes maakt dat het een feestje is de modules door te
nemen. Je kunt na elk onderdeel afvinken dat je dit deel
gedaan hebt. 

Geeft een tevreden gevoel. En als je het terug wil kijken, blijft
dat gewoon mogelijk. Daarnaast is het zeer motiverend dat op 
een drukke dag, je toch een module of -onderdeel kunt
maken. Ik ben blij dat ik je ‘gevonden’ heb

Pieteko de Koning, Ondernemer Kijk hier voor 
meer reviews

KLANT REVIEWS

https://www.brandkarma-academy.com/briljantjes/


DATA:

Op ieder gewenst moment kun je beginnen met 
het programma, wanneer het jou het beste past.

EXTRA COACHING & TRAINING

Het happy brand management programma is uit 
te breiden met business coaching (Kristalpakket) 
of holistische business coaching (Diamantpakket).

Als je interesse hebt in een van deze varianten, 
stuur een mail naar: alexandra@brandkarma.nl of 
boek hier een gratis intakegesprek

Meer info vind je hier op de training & coaching 
pagina. En de webshop voor het cursus en 
werkboek: de MERK IK Toolkit 

Kwartspakket- selfcoaching met zelfstudie
€500,- ex btw

Cashback: Als je deze brochure hebt gedownload, 
ontvang je een code, die recht geeft op 35%
korting op Kwartspakket.
Meld je hier aan voor kwarts.

Kristalpakket- reis met begeleiding
€2.500,- ex btw deze wordt afgesloten met een 
certificaat. Veel bonus!
Meld je hier aan voor kristal.

Diamantpakket- reis met holistische 
businesscoaching. Shine bright like a diamond en
haal het beste uit jezelf en je bedrijf.
€7.500,- ex btw
Meld je hier aan voor diamant.
Let op! Houdt rekening met een wachtlijst.

Ps: Opleidingskosten zijn 
aftrekbaar van de belasting. En de 
btw mag je verrekenen.

DATA & INVESTERING
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https://calendly.com/alexandra-calmero/personal-branding-scan-website
https://www.brandkarma-academy.com/personal-strategie-design-mamagementprogramma/
https://www.brandkarma-academy.com/product/merk-ik-happy-brandmanagement-programma/
https://onlinebetaalplatform.nl/nl/brandkarma/kopen/pbn_e855d25ff1ec
https://onlinebetaalplatform.nl/nl/brandkarma/kopen/pbn_e2b90f483dcf


80% VAN ONS 
GEDRAG WORDT 
BEPAALD DOOR 
ONBEWUSTE EN 
ONZICHTBARE 
OVERTUIGINGEN, 
NORMEN EN 
WAARDEN, 
EIGENSCHAPPEN 
EN MOTIEVEN.

HET MERK IK HAPPY 
BRAND MANAGENT 
PROGRAMMA 
HELPT JE HET 
ONBEWUSTE, 
BEWUST EN JE 
BEWUST BEKWAAM 
TE MAKEN.



EEN WEEK UIT HET ONLINE PROGRAMMA

BRANDSTORIES 
PODCASTS 

BELUISTEREN 
MET ECHTE 

ONDERNEMERS
NAAR KEUZE

PRAKTIJK GERICHTE EN 
INTERACTIEVE

OPDRACHTEN MAKEN 

VIDEO EN 
AUDIO LESSEN 
VOLGEN MET 

THEORIE, 
VOORBEELDEN 

EN TIPS & TRICKS
MOTIVATIE & 
INSPIRATIE  
PER EMAIL

TOEPASSEN IN 
DE EIGEN 
ONDERNEMING

1-
2 
uu

r 1 uur

1-2 uur

Het cursus en 
werkboek: De 
merk Ik toolkit 
zorgt voor een 
extra power 
boost
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Kan ik dit programma volgen 
als startende ondernemer?      

Ik zou zeggen juist. Een goed 
begin is immers het halve werk. 

Als de basis en strategie van 
jouw onderneming goed is 
neergezet vanaf het begin, zal 
dat sneller tot succes leiden. 

Het maakt dat je direct effectief 
en efficiënt kunt ondernemen.  
Recht af op het doel.       

Heeft het zin om mee te doen 
als ik al een langere tijd een 
bedrijf heb?   

Dat is bij uitstek een mooie 
gelegenheid om je business 
opnieuw uit te vinden. The new & 
improved version of you. 

Je krijgt weer focus, stelt andere 
prioriteiten en maakt andere 

keuzes. Leren van het verleden 
en innoveren naar de toekomst. 

Met dit programma breek je 
door naar de volgende fase in de 
ontwikkeling van jouw bedrijf: 
“Brandhappiness”.     

Is het programma goed te 
volgen, als je niet zo handig 
bent met de computer?

Het programma is heel 
gemakkelijk te volgen. Het is een 
kwestie van klikken op linkjes die 
je krijgt gemaild, die leiden naar 
de betreffende lessen. 

Druk op play voor het bekijken 
van de video en audiolessen. De 
lessen kun je printen en ook 
lezen vanaf het scherm. 

Je kunt snel aan de slag met de 
opdrachten d.m.v. werkbladen, 
die je kunt downloaden en 

printen. In de audio en 
videolessen leg ik je alles stap 
voor stap en duidelijk uit. Zo kom 
je snel tot kern. 

Dat komt zeker goed! Mocht je 
er niet uitkomen, dan kun je 
altijd laten weten via het 
contactformulier. 

Kan ik direct aan de slag?

Na betaling, krijg je direct 
toegang tot de leeromgeving 
met alle lessen. Je ontvangt een 
registratielink, waarmee je een 
persoonlijk account aanmaakt. 
Dus je kunt vanaf dag één 
meteen aan de slag met je 
personal branding.

MEEST GESTELDE VRAGEN



Waarom niet een real-life 
training? Wat zijn de 
voordelen van online 
training?

Ben je een ochtend, middag of 
avondmens? Bij een online 
training maakt dat niks uit:

*Je kunt de training volgen op je 
eigen piekmomenten, tempo 
en agenda.
*Alle tools 24/7 bij de hand, ook in 
het buitenland.
*Een half jaar lang kun je de 
lessen opnieuw bekijken en 
beluisteren.
*Het is locatieonafhankelijk
*Geen reistijd, reis- en 
verblijfkosten
*Alle focus op jezelf, geen 
afleiding van andere cursisten in 
de groep. All eyes on you.
*Wat je leert en uitwerkt, kun je 
meteen toepassen on the job.
*Het lesmateriaal is overzichtelijk 
en gestructureerd in modules.

*Je bent onafhankelijk van een 
trainer/coach.
*Tijdswinst, je hoeft niet 
eindeloos te googlen en allerlei 
cursusboeken door te spitten. 
Het is al voor je gedaan. 
*Hapklare brokken. De tools 
staan voor je klaar.

Ik kom nu al tijd te kort, hoe 
krijg ik het voor elkaar om 
deze cursus in te plannen?

Geen glans zonder poetsen. Tijd 
komt niet vanzelf, daarvoor moet 
je dedicated keuzes maken.

Allereerst, dat je jezelf als 
ondernemer en persoon urgent 
maakt. Dat je (zakelijk) mag zijn, 
wie je werkelijk bent. 

Dan is het ook vrij logisch om 
minimaal 2-4  uurtjes per week 
voor jezelf in te plannen. Om te 
werken aan je bedrijf, in plaats 
van in je bedrijf. 

Het programma helpt je hierbij.
Het zijn korte lessen en de 
opdrachten kun je over 
meerdere dagen uitspreiden. Je 
boekt dus al snel resultaat. Dat is 
mijn klanten keer op keer gelukt. 
Vooral omdat ze zichzelf prio
maakten. 

De lessen zijn ook te beluistern 
als podcast, dus ideaal om te 
combineren met andere 
activiteiten, zoals sporten, 
wandelen, vissen,  schilderen,  
autorijden, strijken..you name it;-) 

Geniet van het proces. Het is ook 
gewoon heel waardevol en leuk 
om hier mee bezig te zijn. Dat is 
wat ik terugkrijg van cursisten. 

Het geeft veel houvast, nieuwe 
inzichten en ideeën. Een stip op 
de horizon. 

ASK ME ANYTHING
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Hoe blijf ik gemotiveerd?

Start met de juiste mindset aan dit 
waardevolle programma. 

Vertel je omgeving waarom je dit 
programma doet. Betrek ze bij de 
opdrachten en spar er over. 

Wat ik begrijp van mijn cursisten 
werkt dat enorm verrijkend. En is 
het waardevol en nice om hier mee 
bezig te zijn. Een kadootje aan jezelf.

Er is nog een hulplijn! Direct na de 
registratie, ontvang je motiverende 
aanjagers per e-mail. Je stok achter 
de deur. Het werkboek: de MERK IK 
Toolkit zorgt ook voor de nodige 
inspiratie. 

Beluister ook mijn motiverende 
podcasts met andere succesvolle 
ondernemers. Deze brandstories
heb ik speciaal opgenomen voor 
jullie: mijn cursisten

Mijn (nieuwe) website en 
visitekaartjes zijn nog lang 
niet klaar. 

Heeft het dan wel zin om te 
beginnen met de cursus? 

Si! Zou je een huis bouwen zonder 
bouwtekening? Nee toch?! Personal 
Branding is zoveel meer dan alleen 
even “een website-tje bouwen en 
klaar is je brand”. 

Als je een nieuwe website wilt 
neerzetten, moet je allereerst helder 
hebben wie en wat je met de 
website wilt bereiken. 

Weten wat je onderscheidende 
propositie in de markt is. Een beeld 
hebben hoe je dat zichtbaar wilt 
maken. Met welke boodschap en 
storytelling. 

Weten welke product/prijs 
combinaties je online gaat 
communiceren.  En precies deze 
strategische vraagstukken, ga je 
gestructureerd en concreet 
uitwerken in mijn programma. 

Dromen waarmaken door te doen  
met een duidelijk doel en plan.

Je kunt simpelweg niet succesvol 
zijn zonder goede strategie, 
concept, klant- en zelfkennis. 

Zo moeilijk moet het toch niet 
zijn, ik ga het eerst wel zelf 
proberen. Als het niet lukt kom 
ik bij je terug okay? 

Als je dit proces zelfstandig gaat 
uitvogelen, kost het je zeer 
waarschijnlijk waanzinnig veel tijd. 
En wordt het snel een 
ondergeschoven kindje in de waan 
van de dag. 

Beschik je wel over alle kennis, 
ervaring en tools? Die dit complete 
programma vanuit verschillende 
invalshoeken je wel biedt: mindset, 
ondernemen, strategisch 
management, innovatie, personal 
branding en marketing et cetera .

Bovendien krijg je blinde vlekken, 
omdat je er te dicht boven op zit. 
Gemiste kans. Het is effectiever als 
je met andere ogen naar jezelf en 
brand business leert kijken. Met de 
juiste hulp bereik je zoveel meer.

HOW MAY I HELP YOU?



WHAT MAKES YOU DIFFERENT 
MAKES YOU POWERFUL

(ALEXANDRA CALMERO)



WHAT ARE

YOU'RE TRUE

COLOURS?



PRAKTISCHE INFORMATIE & CONTACT

BRANDKARMA:
Alexandra calmero
Personal branding strateeg
Alexandra@brandkarma.nl
BTW: NL001785493B44
KVK: 34.23.43.95 

MERK IK TOOLKIT:
Is verkrijgbaar op de brandkarma webshop of 
managementboek. Scan hier de QR code

mailto:Alexandra@brandkarma.nl

