Ben je klaar voor de next step
Academie voor Succesvol Ondernemen
Wat begon met groot dromen wordt nu
voor initiatiefneemster Anja de Die en

valkuilen die je op je ondernemerspad tegenkomt? Hoe kan je
goed verdienen zonder té hard te werken?

samenwerkingspartner Marie-José Giebels

Bij de Academie leer je

werkelijkheid. Een Academie voor Succesvol

•

Ondernemen voor en door ondernemers.

•

De Academie voor Succesvol Ondernemen helpt ondernemers succesvol(ler) te zijn bij vier belangrijke onderdelen van
ondernemen: sales, marketing, persoonlijk leiderschap en
bedrijfsvoering. Veel ondernemers zijn goed in hun vak en
komen erachter dat ondernemen ook een vak is. Een vak dat
je gelukkig wel kunt leren.

•

Waar veel ondernemers tegenaan lopen.

Het voordeel van de Academie is

Hoe krijg je voldoende klanten? Hoe zorg je dat je goed
on- en offline zichtbaar bent. Wat is nu de juiste prijs voor
je diensten? Wat doe je als je een volgende stap eigenlijk niet
durft te zetten? Hoe ga je om met onzekerheden, hobbels en

•
•

Dinsdag 19 september hét
Openingsevent van de Academie
voor Succesvol Ondernemen

•

Tijdens dit event wordt de Academie officieel geopend
en maak je kennis met de trainers die verbonden zijn
aan de Academie. Daarnaast krijg je inzicht in wat er
nodig is om succesvol(ler) te ondernemen o.a. aan de
hand van ons P.I.T.-model.
We nemen je op interactieve wijze mee in hoe jij de
Next Step naar het volgende level in je onderneming
kunt nemen, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.
Natuurlijk is er gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje andere ondernemers te
ontmoeten.
Meer informatie en aanmelden via onze website
www.academievoorsuccesvolondernemen.nl
Tekst en Fotografie AVSO

•
•

•

 ie jouw ideale klant is. Deze klant waardeert je echt
W
en is bereid voor jouw diensten te betalen.
Een slim en aantrekkelijk aanbod creëren waar klanten
voor terugkomen.
Waar jouw ideale klant zich bevindt en via welke sociale
media jij die kunt bereiken.
Jezelf als expert neerzetten en jouw toegevoegde waarde
beter te voelen.
Een mindset die essentieel is om succesvol te kunnen
ondernemen.

Alles onder één dak.
 rofessionele trainer|coaches die expert zijn in hun
P
vakgebied.
Een op elkaar afgestemd waardevol en intensief
programma met veel aandacht voor implementatie.
Werken in kleine groepen gelijkgestemde ambitieuze
ondernemers.

Voor wie?

De klanten van de Academie zijn goed in hun vak. Ze zijn
minimaal 2 ½ jaar aan het ondernemen. Het zijn ambitieuze,
doel- en resultaatgerichte ondernemers die écht succesvol(ler)
willen worden. Zij willen hun missie omzetten naar een succesvol businessmodel. Deze ondernemers zijn bereid te investeren
in tijd, energie en geld en te werken in én aan hun bedrijf. Ze
willen leren hoe ze kunnen veranderen wat niet voor ze werkt,
op een manier die bij hen past. Hebben we je interesse gewekt
en wil je meer informatie neem contact met ons op.
ACADEMIE VOOR SUCCESVOL ONDERNEMEN

Laan van Kronenburg 14  |  1183 AS Amstelveen
Marie-José: 06-13294222  |  Anja: 06-48784117
info@avsuccesvolondernemen.nl
www.academievoorsuccesvolondernemen.nl
AMSTELLAND INTO BUSINESS

49

