
Maak je toegevoegde waarde voor de BtB klant glashelder en 
verbeter conversie op de belangrijkste klant contactmomenten

Glipperweg 94

2104 AM Heemstede 
Telefoon: 023 540 6180  
www.sibren.nl

1. Besparing door meer focus
op A-klanten

Bedrijven besteden 80% van de tijd aan klanten die 

maar voor 20% van de omzet zorgen.  

Ook zorgen de middelen voor te hoge kosten

2. Strategie én uitvoering
gecombineerd

Door een logische modulaire opbouw grijpen 

strategie, marketing, (internet)design en content in 

de 9 maanden als vanzelf naadloos in elkaar.

3. Diepgang met directe actie

Tijdens sessies ontdek je zowel klassieke principes 

als de nieuwste technieken. Kennis wordt tijdens de 

sessies direct op jouw bedrijfssituatie toegepast.

4. Up-to-date kennis
tot je beschikking

Naast de ‘klassieke bouwstenen’ gebruiken we de 

nieuwste tekst-, beeld-, en internettechnieken om 

de strategie en conversie met frisse designs handen 

en voeten te geven.  

5. Fijn samenwerken

We omarmen de agile werkmethodiek. Met kleine 

tussenstappen naar het eindresultaat werken: zo 

ontstaan creaties en oplossingen waar je (klant) een 

warm voor loopt.
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‘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.’

Jenny Crone
Directeur WarmCO2  
Leverancier hoogwaardige 
restwarmte en rest CO2

Convince
Customers
Faster!

Meer A-klanten, minder resources:

Overtuig klanten sneller met 
jouw toegevoegde waarde... 

...en verkort de  sales cyclus

We ondersteunen de (IT) ondernemer, CEO en 

Business Developer in het sneller overtui-

gen 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.




