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Workshop Boost Your Business! 
Ongeacht de economie: een hogere omzet, marge èn winst! 

 
 

Wilt u ook meer omzet, een betere marge en hogere winst? Dan is deze workshop voor u!  
Als ondernemer bent u vrijwel steeds gebaat bij meer business, een hogere omzet en een betere netto 
marge. Wanneer de economie tegen zit, zijn dit de zaken die als eerste onder druk komen te staan. Hoe 
zou het zijn, als u los van welke economische situatie ook, in staat bent om met behulp van een aantal 
krachtige strategieën omzet en marge te verhogen? 
 
Wat u leert in deze workshop  
- krachtige en bewezen strategieën om uw business opbrengsten te vergroten 
- hoe u meer geld verdient in minder tijd 
- het belang van sales en marketing 
- hoe u uw business met tientallen procenten kunt laten groeien 
 
Het resultaat van deze workshop 
U beschikt over een krachtige en eenvoudig toe te passen methodiek om al binnen 3 maanden uw 
omzet en winst te laten groeien, ongeacht de economische omstandigheden. 
 
Voor wie is deze workshop bedoeld? 
Voor bedrijfseigenaren, verkopers, salesmanagers, ZZP-ers, consultants die hun bedrijf nog 
succesvoller willen maken. 
 
Duur van deze workshop 
De duur van deze workshop bedraagt 4 uur.  
 
Workshoptijden en locatie 
Tijden: Deze workshop is van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: Markstraat 29, 4844CN Terheijden (bij Breda). 
U kunt gratis parkeren rond het pand. 
 
Data en inschrijving 
Deze interactieve workshop wordt verzorgd op meerdere data.  
Bezoek voor data en inschrijving onze website: www.improvementprofs.com  
 
Investering 
De investering voor deze workshop inclusief koffie, thee, water en hand-out bedraagt slechts € 95,00 
excl. BTW per deelnemer. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de workshop. Er vindt 
geen restitutie plaats bij afzegging; wel kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. 


