nevenactiviteiten
...van businessidee naar actie!

Heb jij een idee voor een startup of productinnovatie maar kom je er maar
niet aan toe dit uit te voeren? Wij zetten jouw idee eenvoudig om naar
actie! Tijdens een inspirerende sessie spiegelen we je idee aan je identiteit
en ambities. Dit levert nieuwe inzichten, meer zelfvertrouwen en focus op.
We vertalen deze kennis naar een strategisch plan en een concrete actielijst.
Hierna ben je helemaal klaar voor de start!
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Jouw idee
is de start

van de sessie!

We vatten je idee samen in ‘de essentie’: een korte
beschrijving die de kern van je business weergeeft.
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Wat levert het op?

Locatie

• Een treffende beschrijving van de essentie van je business

De Pionier in Utrecht

• Een concrete strategie om richting te geven aan je business

Tijd

• Een actielijst om direct te kunnen starten

10:00 tot 16:00 uur (incl. lunch)

• Nieuwe inzichten en meer zelfvertrouwen

Kosten

• Focus

€1500

act ie!

Op basis van de essentie stellen

De strategie

we een strategie op voor de

vertalen we naar

bedrijfsvoering, klantbenadering,

concrete acties

communicatie en/of financiën.

die je direct kunt
oppakken en
makkelijk kunt

Wie zijn wij?
Robin van Rossum is positioneringsadviseur en grafisch ontwerper.
Onder het motto ‘laat zien wie je bent!’ helpt hij organisaties aan een treffende
positionering en communicatie-uitingen waarin opdrachtgever en doelgroep zich herkennen.
Bas van Straaten is consultant en ondernemerscoach. Hij luistert goed naar de vraag
van de klant en zet in wat nodig is om deze samen te beantwoorden. Hierdoor helpt hij
ondernemers zelf de stappen te zetten die nodig zijn om verder te komen.
Robin en Bas hebben allebei hun eigen bedrijf. Nevenactiviteiten zien zij als
een nevenactiviteit. Daarnaast zijn ze neven van elkaar.
Contact
robin@robross.nl - (06) 24 23 29 33 / bas@basvanstraaten.nl - (06) 16 60 69 43

inplannen.

