2. Missie, visie en strategie
Mijn missie is om vrouwen zich sterker, mooier en beter in hun vel te laten voelen, door
edelstenen met hun heilzame werking, maar ook gewoon doordat de sieraden mooi
staan.
Edelstenen, mineralen en kristallen zijn van nature mooi, dus ze hebben weinig extra’s
nodig om in een sieraad tot hun recht te komen. Ik maak simpele sieraden, tegen een
zeer betaalbare prijs, omdat ik vind dat ze toegankelijk moeten zijn.
De werking van de sieraden kan versterkt worden door essentiële oliën. Ik was toen ik
startte met BeBalancedBeads vooral bezig in mijn hoofd, pas gaandeweg begin ik meer
te voelen en daadwerkelijk te ervaren wat de edelstenen kunnen doen, lichamelijk en
geestelijk. Ik kan me goed inleven bij de sceptische mensen, maar wil me vooral richten
op mensen die openstaan voor de werking van de edelstenen. Ik wil ze kunnen
adviseren en begeleiden om meer in balans te zijn.
Ik wil in 2017 een winstgevend bedrijf maken van BeBalancedBeads. Op dit moment zijn
mijn onkosten en inkoopkosten nog hoger dan de verkoopcijfers. Dat wil ik in 2017 nog
veranderen. We zijn nu halverwege het jaar, en ik zie de bestellingen in de webshop, op
marktjes en via Facebook groeien. Ik wil meer inzicht krijgen in de financiën van de
webshop, de workshops en de losse verkoop.
Jaarlijks wil ik vervolgens de omzet met 10% zien stijgen.
Ik ben van plan vanaf nu alleen in te kopen wanneer er een specifieke vraag is. Ik heb
genoeg materiaal om op maat sieraden te maken en ook om de webshop aan te vullen
met nieuwe sieraden.
De huidige voorraad is groot, ik heb meer dan 100 verschillende soorten edelsteen op
voorraad, waar heel veel sieraden van gemaakt kunnen worden.
Door meer gebruik te maken van social media en de nieuwsbrief wil ik klanten aan me
binden en ze meenemen in de werking van de edelstenen.
Ook via vaste verkooppunten wil ik de sieraden meer onder de aandacht brengen.
Ik heb de volgende verkooppunten in Almere:
• Kidsstore & more (kosten €50,- per maand) op de Markerkant, een drukbezochte
winkel.
• Lounge-Boutique en showroom Ditha Bonita, waar ik ook een keer per week in
de winkel sta.
Ik geef op het moment niet structureel workshops, waar iedereen zijn eigen sieraad kan
maken. Misschien start ik daar binnenkort wel weer mee.
Mijn droom is om een grotere naamsbekendheid te hebben zodat veel vrouwen in
Nederland met plezier een sieraad van BeBalancedBeads dragen, ofwel om de werking
van de edelstenen of omdat ze de edelstenen mooi vinden.

