De 3 beloftes waar u op kunt rekenen

Agile werkwijze met co-creatie:

Convince
Customers
Faster!

Houd controle tijdens het
opfrissen van je overtuigings
strategie en design...
Wat wij beloven:

En anders:
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Tijdens elke module die je

Betaal je de module niet! Voorwaarde

Glipperweg 94

afneemt ondernemen we acties die

is je dit meldt tijdens de eerste sessie

2104 AM Heemstede

de toegevoegde waarde voor je

van die module.

Telefoon: 023 540 6180
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kernklant zichtbaarder maakt.

✓

www.sibren.nl

Convince Customers Faster!

Ben je tijdens de eerste sessie niet

ondersteunt de ondernemer op

overtuigd dat het haalbaar is? Dan kun

weg naar 10% minder kosten, of

je direct stoppen*.

Sibren Strategy & Design
1. Meer dan 15 jaar ervaring

10% meer omzet of tijdwinst.

✓

10x Waarom

De beste ondersteuning om jouw

Wil je extra zekerheid over het

bedrijf duurzaam verder te bouwen

resultaat van de samenwerking?

voor een redelijke prijs.

Dan werken we mee aan een second
opinion door een expert naar keuze.

helpen we 100+ klanten
met vernieuwing in design,
marketing en web.

2. We werken online met
internationale klanten.

3. Het eindresultaat ligt altijd in
de lijn van je verwachtingen.

4. Ruim 7 jaar internationale
klantervaring in de electronic
trading en met software.

...en voorkom gedoe

5. (Design/web) voorstellen zijn
verrijkt met heldere motivatie.
We geven aan welke
belangrijke beslissingen nog
genomen moeten worden.

6. We spreken de taal van de
CEO, directeur en Business
Developer.

7. Minder verspilling door Agile
samenwerken

We ondersteunen de (IT) ondernemer, CEO en
Business Developer in het sneller overtuigen van klanten. Dat doen we met ‘Convince
Customers Faster!’, een methode waardoor je
met hands-on training, strategie, marketing en
design kunt groeien zonder de gebruikelijke
hoge kosten.
* Convince Customers Faster! start met
de Focus op groeiklanten. Als tijdens die
sessie blijkt dat u geen 10% groei in tijd of
omzet kunt behalen of 10% besparing op
resources, dan krijgt u uw eerste betaling
terug minus 5% fee op de totaalsom.

8. Hoogwaardige kennis van

Jenny Crone
Directeur WarmCO2
Leverancier hoogwaardige
restwarmte en rest CO2

‘Wat prettig is aan onze samenwerking is dat
Sibren heel goed kan luisteren naar wat ik wil
als klant. Daardoor is de uitkomst een creatie
waar ik helemaal gelukkig mee ben.’

ervaren experts zoals Designer,
programmeur, Content
Schrijver, dtp’er, SEO specialist.

9. We combineren creatie met
nieuwe digitale technische
toepassingen om je bedrijf
optimaal te laten groeien.

10. Het is onze missie om je
organisatie te helpen met
vernieuwing in de verandende
wereld.

