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In 6 + 3 maanden meer kracht in uw toegevoegde waarde
zodat klanten sneller voor uw bedrijf en producten kiezen

Convince
Customers
Faster!

Convince Customers Faster!
Tools en design support voor de specialist om sneller de de
beste klanten te veroveren met minder middelen.
Glipperweg 94

Jarenlange ervaring verpakt in een doortastend en logisch

2104 AM Heemstede

opgebouwd programma; Convince Customers Faster!.

Telefoon: 023 540 6180
www.sibren.nl

Meer overtuigingskracht zonder gedoe

Wat is het?

3. Productizeje expertise

- Programma van 6 + 3 maanden

Meer verdienen door kennis die u al

- 10+ korte intensieve twee-

dagelijks inzet slimmer te benutten.

wekelijkse kennis sessies.
- 6 Modules met logische opbouw.
- Combinatie van strategie, creatief
denken én de praktische invulling.

4. Overtuigende website
Zowel inhoud als design volledig
afgestemd op de kernklant.

- Merkverhaal: Laat de drive van uw
onderneming anderen Inspireren.
- Salespitch in tekst en beeldtaal:
Richt trefzeker op de gevoelige
snaar bij uw klant.
- Website: Modules 1-3 doorvertaald naar online.

- Full Support door de design studio.

5. Show IT!

- Opgefriste website: styling en

Aansprekende publicaties met beeld

Voor wie?

en tekst in de taal van de markt.

De Ondernemer, CEO en Business

Advertentie en meer items.

Developer die wil groeien door bij

content scherper neergezet.
- Diverse promotiemiddelen
(weer) perfect passend in de
opgefriste Strategie.

Modulaire opbouw
U doorloopt 6 modules in een
logische opbouw:

6. Content Control
Met expertise kennis nieuwe klanten
verwerven: 2 gepubliceerde
artikelen of nieuwsbrieven.

Onderdelen

1. Meer A-klanten

Een selectie uit de bouwstenen:

Verhoging conversie van lead naar

- Optimalisatie conversie van lead

klant: strategie verscherpen en
direct toepassen in uw praktijk.
2. Versterk je Merk
Optimaal benutten van het DNA in
uw organisatie om uw naam als
expert in uw markt te verstevigen.

naar klant.
- Klantreis: De customer journey.
- Productizen: Diensten makkelijker
verkopen in hoger volume.
- Basis styling en beeld.
- Merkbelofte: Verlaag de aankoopbarrières van uw prospect.

hun klant het verschil te maken.
Nationaal én internationaal.

De voordelen
- Strategie én tastbaar resultaat
direct in te zetten bij uw klanten.
- Één aanspreekpunt voor alle
modules.
- Gestructureerde aanpak: de belang-

rijkste acties in de juiste volgorde.
- Ná het programma kunt u enkele
jaren verantwoord verder.

Uw (tijds)investering
- 6+ meetings van 2,5 uur bij u op
kantoor.
- 10+ Online sessies van 30 minuten.

- Bestel de editie die het beste bij
Maak een afspraak met Sibren van der Burgt en ontvang gratis het eBook
“Focus op je A-klanten”
Tel: 023 540 6180

uw situatie past.

