
‘Zet je onderneming op de kaart’

Interactieprogramma

Natuurlijk moeten jouw potentiële klanten weten dat jij er bent en de door 
hen gezochte oplossing hebt! Maar hoe pak je dat aan? Dat is een flinke 
klus. Zeker wanneer strategie, marketing en communicatie niet je vak zijn. 
En dan hebben we het nog niet eens over de blik van buiten die zo nodig 
is om tot een goed beeld te komen.
 

6In dagdelen in een groep van maximaal 12 ondernemers.

waar staat jouw bedrijf 
voor, wat maakt het uniek 

en waarom moeten 
mensen zaken met je 

doen?

 

een handige leidraad die 
er voor zorgt dat je de 
route uitstippelt en er 
ook zelf waarde aan over 

houdt.

Een businessplan op 1 A4:

Een actieplan: 

we gaan creatief aan de 
slag met acties, 

communicatie en andere 
manieren om op de kaart 

te komen. 

Ondernemersvrienden: 

wij gaan voorbij het 
afhaakpunt en zorgen dat 

zaken echt gedaan en 
gemaakt worden. 

Realisatie: 

je werkt samen aan 
elkaars plannen. Dat helpt 

enorm om snelle stappen te 
maken, maar je bouwt er ook 

krachtige relaties mee op.

De positionering:



Wat kost het?

Wie zijn wij?

Voor het programma met 6 dagdelen 
inclusief koffie, thee, water en lunch 

vraagt het een investering van € 895,- 
excl. BTW. 

Dan mag je in 3 delen betalen.  
Voldoe je alles voorafgaand, dan 

bieden we het aan voor € 750,- excl. 
BTW.

Zaak van Interactie werkt samen met 
ondernemingen, organisaties, teams en 

mensen aan het bereiken van doelen en ambities. 
Noem ons procesgeleiders met een 
sterke doelgerichtheid en inhoud. 

We werken met een enthousiast en divers team voor 
verschillende opdrachtgevers door het hele land. 

Info@zaakvaninteractie.nl     www.zaakvaninteractie.nl   

Meer weten?
Stuur een mail of maak een afspraak voor een kennismaking!

Dit programma wordt 
op meerdere locaties 

aangeboden.

     Bel ons: 06-40 02 61 58  
  

Eigenaar evenementenbureau: 
“De mensen van Zaak van Interactie 

bewandelen op geheel eigen wijze de 
grens tussen strategie en 

praktijk.”


