Samen groeien
RefleX-Zwolle
Snel en effectief groeien! Dat is wat jij gaat doen met het ‘samen groeien’ programma.
Herken jij dit; je hebt echt een prachtig dienstenpakket en / of producten op je website staan.
Je maakt vaak gebruik van alle social media kanalen want je hebt hier immers al meerdere
trainingen en webinars over gevolgd. Nu moet het gaan lopen toch? Of nu moet het gaan
groeien toch?
Ergens lukt het niet zoals je wilt. Ergens mis je iets, maar wat?
Je wilt dat jouw bedrijf, jouw praktijk uitstraalt wat jouw kennis en kunde waard is! Een
praktijk die bij jouw persoon past en geen hobby is maar een gezond bedrijf waarmee jij je
boterham mee verdient.
Dan ben je nu klaar voor de volgende stap. Met het ‘samen groeien’ programma ga je van
stress naar succes en op weg naar een bloeiende praktijk in 3 maanden.

Samen groeien

Dit vraag jij je misschien ook weleens af?











Ik ben mijn bedrijf begonnen omdat ik mensen wil helpen op de manier die bij mij past;
Je eigen bedrijf, je eigen praktijk loopt nog niet zoals je wilt?
Je hebt echt zo’n hekel aan dat marketing ‘gedoe’. Je wilt (veel) meer mensen bereiken
en helpen met al jouw kennis en mogelijkheden;
Je vraagt je vaak af; hoe krijg ik toch die bloeiende praktijk?
Ik weet dat ik zichtbaar moet worden, maar hoe dan? Wat past bij mij?
Zal ik wel goed genoeg zijn?
Er zijn zoveel anderen in mijn bedrijfstak, die zijn allemaal veel beter dan ik?
Ik ben echt tegen die gladde verkooppraatjes en zo wil ik het zelf echt niet gaan doen;
Al die standaard coaching- en buisinnessprogramma’s werken voor mij niet;
Ik ben echt zoekende naar mijn eigen persoonlijke manier van ondernemen.

Dus, eigenlijk…… als er niet snel niet iets gebeurt dan geef ik mijn droom op en sluit ik mijn
bedrijf.
Wacht dan niet langer en geef je op voor het ‘samen groeien’ programma en bouw in drie
maand een stevig fundament voor je bedrijf waarmee je jaren vooruit kunt.
Geloof mij, ik begrijp echt 100% hoe jij je voelt. Twintig jaar geleden ben ik mijn eigen praktijk
begonnen. Ik had wel marketing ervaring wat zeker een pluspunt was maar toch? Hoe ging ik
nu beginnen. Hoe ging ik mijzelf op de kaart zetten? Hoe ging ik zichtbaar worden? Met vallen
en opstaan, blijven geloven in mijn eigen concept, steeds opnieuw proberen en doorgaan heb
ik alles geleerd wat ik nu weet. Alle ervaringen uit de marketing en de praktijk komen tezamen.
Ik heb er echt héél veel van geleerd. Vooral om mijn eigen manier te ontdekken. Het kopiëren
van andere succesvolle ondernemers werkt niet omdat je dan immers niet op een manier
werkt die bij jou past. Je kunt er wel veel van leren! Het is toch de bedoeling dat jij jouw eigen
unieke kwaliteiten benut!
Maar ja, hoe doe je dat dan?

Makkelijker gezegd dan gedaan; Kies de manier
die bij jou past
Een mooie zin! Maar hoe weet je nu de manier die bij jou past? Hoe vind je de manier die bij
jou past?
Je komt heel veel trainingen tegen die je hierbij helpen. Alleen.. veel zijn op één werkwijze
gericht. Een heel duidelijk format. Op zich is een duidelijk format heel goed en duidelijk
Alleen… de invulling kan niet uit datzelfde format bestaan. Er moet ruimte zijn voor jou
persoonlijke invulling. Het is immers geen; ‘one size fits all!’!
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Zichtbaar worden en naar buiten treden met een product of dienst die jou na aan het hart ligt,
is best een stap. En dan ook op jouw eigen unieke manier nar jouw doel werken.
Hoe zou het voor jou zijn om persoonlijk begeleid te worden door een ervaren
(ondernemers)coach, ondernemer en therapeut? Een unieke combinatie aan eigenschappen,
ervaring, kennis komt hier tezamen. Iemand die het klappen van de zweep kent en weet welke
hindernissen je moet overwinnen op weg naar de verwezenlijking van jouw droom? Iemand
die jouw een liefdevolle maar zeer duidelijke duw in de goede richting geeft. Gewoon open,
eerlijk, helder en duidelijk de richting wijzen waar jij heen wilt.

Wil jij…






op een ontspannen manier jouw praktijk opbouwen?
Echt ervaren en beseffen dat jij een eigen, unieke manier hebt om mensen te
begeleiden.
Alleen werken op een manier die bij jouw past.
Je de balans vinden waar jij je goed bij voelt.
Stoppen met je klein te houden maar ten volle gaan groeien en bloeien.

Echt, dat gun ik jou zo! Daarom heb ik het ‘samen groeien’ programma ontwikkeld. Misschien
heb je al het dagevent ‘bloeiende praktijk’ gevolgd en besef je dat hier jouw eigen grote kans
ligt je dromen waar te maken!
Het dagevent ‘bloeiende praktijk’ en het ‘samen groeien’ programma zijn gebaseerd op mijn
eigen ervaring en kennis. Het is mijn eigen methode! Andere ondernemers gingen je voor en
hebben deze weg afgelegd.
Alles komt hier bij elkaar om jouw je eigen weg te laten ontdekken en uit te zetten.
Het is geen programma waarbij je achterover leunt en aanhoort en waarbij ik vertel wat je
moet doen. Maar wel een programma waarbij jezelf in actie komt en aan de gang gaat. Ik
vraag wel wat van je. Commitment er voor te willen gaan en 100% achter jouw product of
dienst staan. Ben je er klaar voor uit je comfortzone naar buiten te treden en jouw
toekomstige klanten te laten weten dat jij hen kunt helpen!
Een programma met veel verschillende invalshoeken en mogelijkheden allemaal ontwikkeld
om jouw te helpen!
Het is nu tijd. Het is jou tijd om tevoorschijn te komen en je te laten zien. De wereld heeft jou
nodig!
Kom uit je comfortzone en kom in actie en pak je kans! Ga jij met mij op weg naar jouw
bloeiende praktijk?

Samen groeien

Concreet betekent het ‘Samen groeien’ programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Jou eigen marketing pad van A tot Z invullen en uitwerken. Hiervoor zijn invuldocumenten
en oefeningen beschikbaar die je hierbij helpen en het gemakkelijk uitvoerbaar te maken.
Een praktisch, to the point, programma waarmee je ontdekt welke manier van zichtbaar
worden en werken het beste bij jou past.
Je eigen belemmerende overtuigingen om je droom te verwezenlijken ruim je op en je
ontwikkelt nieuwe werkwijze om jou doel te bereiken;
Geen beloftes van torenhoge omzetten verdienen in no time. Dat is toch echt een valse
belofte die niet waar te maken is en gedoemd is tot teleurstelling te leiden.
Je gaat werken aan je eigen pad; een low-end of een high-end. Net wat voor jouw op dit
moment goed is.
Je word aangezet tot actie, jij gaat het ‘gewoon doen’;
Je maakt een compleet plan met een vervolgstrategie waarmee je lijvend verder kunt.
Je gaat verder groeien van professional op je vakgebied naar ondernemer zijn.
Je gaat actief werken aan zichtbaarheid.
Je krijgt steeds een liefdevolle maar zeer duidelijke duw in de goede richting. Ik kijk met
je mee, ik adviseer, ik ben een kritische maar duidelijk aangevende coach. Met alleen
zoete broodjes kom je er niet.....
Het ‘Samen groeien’ programma is; flexibel, gaat voor jouw kwaliteit, waardevol voor
jouw groei als ondernemer.
Drie keer een halve dag een ‘live’ bijeenkomst met één op één begeleiding.
Drie keer een skype gesprek van drie kwartier
Mail contact.

We gaan ook aan het werk met:









Wie ben jij, wat maakt jouw uniek?
Wie is je ideale klant en wie is je doelgroep?
Wat is jouw doel?
Pijn, dromen en verlangens van je klant;
Van een geïnteresseerd persoon naar jouw klant;
Bepalen van het productaanbod; je prijs, de naam, de inhoud;
Een pitch maken;
Omarmen van marketing en commercie.
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Het levert je nog veel meer op. Gewoon doordat
je er met duidelijke stappen bewust mee aan het
werk bent





Je krijgt als persoon en als ondernemer meer rust, je voelt je hierdoor ontspannen,
energiek en meer in balans;
Je krijgt inzicht in jouw eigen unieke en persoonlijke stappen op weg naar jouw
bloeiende praktijk;
Je leert waar jouw grenzen liggen en zegt nu wel nee tegen dingen die niet bij je
passen.
Je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde gaat enorm groeien! En dit straalt uit
in zowel je privé leven als op je werk;

Wat kost het ‘Samen groeien’ programma?
De waarde is € 1575,00
Omdat jij het dagevent ‘bloeiende praktijkdag’ hebt gevolgd is mijn prijs voor jou € 750,00

Hoe gaat het praktisch?
Alle praktische info op een rij:
 Al jij je via onderstaande knop hebt aangemeld voor het ‘samen groeien’ programma
ontvang je van mij een welkom mail;
 Je ontvangt van mij de factuur. Afhankelijk van je keuze betaal je deze in één keer of in
twee gemakkelijke termijnen van € 385,50;
 Samen maken we een planning voor de startdatum en de live bijeenkomsten. Vanaf het
begin wet jij waar je aan toe bent;
 Je ontvangt bij je start jouw persoonlijke startpakket.

Yes, ik ga ervoor en meld mij hier aan!

Samen groeien

