
 MET HET PROGRAMMA 
RISE UP:

+ CREEER JE RUIMTE VOOR DE
GROEI VAN JE BEDRIJF

 
+ BEPAAL JE JE EIGEN KOERS  

+LEER JE WIE JE BENT PRAKTISCH
VERTALEN NAAR EEN

SUCCESVOLLE BUSINESS

+STUUR JE EFFECTIEVER OP EEN
CONSISTENTERE

KLANTENSTROOM EN
EENVOUDIGER MEER OMZET

MAKEN
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It's time to RISE UP

Ideale klant check, topaanbod
check, goede prijs check; de basis
van je bedrijf staat.

En het loopt best aardig, maar
voor een 'aardig' salaris ben je niet
geboren, voel je. 

Je weet nu hoe je van je business
een succes kunt maken, nu is het
tijd om door te pakken. 

Hoe zou het zijn als je wie je bent
en wat je hebt neergezet nu
praktisch en consistent handen en
voeten kunt geven?

Als je snel wilt kunnen schakelen
vanuit een duidelijke strategie,
zodat je sneller resultaat en meer
plezier uit je business haalt,en
daarmee ruimte wilt maken voor
groei, is het programma "Rise UP"
bedoeld voor jou.

De tijd van ontwerpen is nu klaar;
het is tijd om te gaan oogsten.
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BEN JIJ READY
TO 

RISE UP?

Wat houdt het

Business Groei

Programma 

"Rise UP" in?

- 6 maanden
lang persoonlijke begeleiding,
zodat jouw acties effectief zijn voor
jouw business

- Individuele kick-off strategiesessie
van 2 uur (naar keuze live of via
Zoom, om je persoonlijke groeiplan
te ontwerpen)

-  1 coachcall van 30 minuten per
maand -opname krijg je
toegestuurd- (totaal 6)

-Iedere maand een
Masterclass/Q&A van een uur om
je sneller te helpen groeien

- Wekelijkse e-mail support om je
snel op weg te helpen 
 
-Maandelijks feedback op je check-
up document zodat je sneller kunt
bijsturen op de juiste resultaten. 
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 DE WAARDE VAN DIT
PROGRAMMA IS

 €4000,-

JOUW INVESTERING IS
EENMALIG  

 €2997,- EX BTW 

OF MAXIMAAL 6 
 TERMIJNEN A

€525,- EX BTW

Wat houdt het

Business Groei

Programma 

"Rise UP" in?

-Onbeperkt vragen stellen in de
besloten Facebookgroep Rise UP

-Toegang tot een waardevolle
online kennis'locker' vol tools en
templates om je business mee te
boosten

- Bonus: 3 maanden toegang tot
mijn online tribe Personality
Based Marketing, met wekelijks
een unieke marketingopdracht om
je content jouw pure en
persoonlijke vibe mee te geven,
zodat je volgers alles van je willen
lezen (en kopen!) (t.w.v. €750,-)

-Het allerbeste uit je business
halen door te sturen op wat voor
JOU werkt.


