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3 QUICK FIXES VOOR OMZET
VERDUBBELING

www.groeihelden.com

Je bedrijf opschalen, écht locatie onafhankelijk
ondernemen en extra vrijheid inbouwen



In de aankomende 15-20 minuten ontdek je hoe je de aankomende
weken jouw omzet kan verdubbelen door een 3tal quick fixes door te
voeren zonder er een overvolle agenda aan over te houden. 

Net zoals wij doen en onze coachees.  

Je maakt hierbij gebruik van een aantal slimme marketing &
salesstrategieën die je makkelijk en snel kan doorvoeren.  

Minimale input, maximale output. 

Hoi! Mijn naam is Carolien en de afgelopen jaren ben ik dagelijks
bezig met het uitwerken EN implementeren van succesvolle
marketing en salesstrategieeën. 

Eerst in loondienst bij een van de succesvolste bedrijven van
Nederland, daarna als marketing zpp consultant en sinds 2020 als
business coach in Groeihelden.  

Groeihelden doe ik niet alleen. Samen met mijn businesspartner
Nienke hebben we de afgelopen 2 jaar meer dan 180 ondernemers
mogen helpen hun omzet te verdubbelen, locatie onafhankelijk te
werken en écht meer vrijheid te ervaren.  

Nienke startte na 2 masters in marketing bij de grootste retailer van
Nederland, waarna ook zij als online marketingconsultant startte.  
Nienke woont in Oostenrijk, en ik vertrek in december naar Dubai voor
een aantal jaar. 
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Werken en reizen tegelijkertijd is een van de
belangrijkste reden waarom we ooit als zzp-ers
zijn begonnen. 

En inmiddels staat Nienke het hele winterseizoen
heerlijk op haar ski’s, en heb ik alle tijd en rust
voor het gezinsleven met mijn 2 kleine boeven. 
 
Alles wat we je in deze video vertellen hebben we
zelf geïmplementeerd waardoor we in korte tijd
onze omzet konden verdubbelen, zonder onze
vrijheid op te geven. 

We gingen van een magere 35.000 euro omzet in
ons eerste jaar naar meer dan 100.000 euro omzet
tot nu toe. 

Maar niet alleen wij verdubbelen onze omzet. 
In de afgelopen maanden hebben we ruim 30
vrouwen mogen coachen die allemaal hun omzet
hebben verdubbeld van waar ze stonden toen we
samen begonnen. 

Natuurlijk is dit voor de een meer dan voor de
ander. 

Maar allemaal liepen ze met structureel meer
omzet de deur uit, dan dat ze binnen kwamen. 
En niet onbelangrijk, vaak ook nog eens met een
legere agenda. 
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Ze hebben allemaal één ding gemeen. 

Ze volgen namelijk allemaal onze Groeiheden methode voor het
opschalen van hun bedrijf. Een methodiek die wij ontwikkeld
hebben voor onszelf in de afgelopen 2 jaar, waarbij we rekening
houden met de markt, expertises en doelgroep. En natuurlijk met
de implementatie van bewezen marketing en sales strategieeën.  

En waarom willen onze coachees gebruik maken van deze
Groeihelden methode vraag jij je wellicht af.. 

Simpel. 

De reden is dat deze ondernemers bij ons komen is omdat zij
locatie onafhankelijk willen werken. Niet om perse te emigreren
zoals wij (al doen sommige dat ook 😉) maar vooral omdat ze
zijn gaan ondernemen om meer vrijheid te ervaren. 

Om echt je uren helemaal zelf te bepalen, en juist af te stappen
van uurtje-factuurtje. 

Om werken en reizen te kunnen combineren 

Om 3 maanden per jaar vrij te nemen 

Of net zoals ik om lekker om 15.00 uur te stoppen en de hele
middag met de kinderen door te brengen. 

En dit willen ze allemaal, maar niet met een beetje hobby-en. 

Gewoon een dijk van een onderneming, echt waarde toevoegen
voor klanten en hun ambitie achterna. 
 
Dus laten we eens samen in die Groeihelden methode duiken!  
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Marketing 
Sales 
Online aanbod en positionering 
Schaalbaarheid

De Groeihelden methode heeft 4 pijlers: 
1.
2.
3.
4.

En als je nu denkt, dat doe ik toch al – stick with us. Want het is niet
hetzelfde als dat je tot nu toe allemaal hebt gedaan. 
Ik neem even snel met jullie de formule door per onderdeel, en geef
vervolgens direct de praktische quick fixes die je kan doorvoeren om je
omzet nu al te verdubbelen. 
 
Marketing 

Grote kans dat jij op dit moment sociale media inzet als sales kanaal
en het warm houden van je netwerk. 

Ook denk ik dat een groot gedeelte van je klanten uit je socials komen. 
Misschien heb je een beetje een mailinglijst opgebouwd, of wel eens
geëxperimenteerd met ads of het geven van workshops/webinars. 
 
Maar hoe ga je dit nu groeien, uitbouwen of welke kanalen kan je er
nog meer naast zetten?  

De kans is groot dat je op dit moment niet daadwerkelijk marketing
systemen en processen hebt ingericht waarbij je precies weet hoeveel
je uitgeeft, hoeveel leads je daarvoor terug krijgt, en hoeveel van die
leads een salesgesprek bij je inplannen en vervolgens klant worden. 

Je wilt zeker weten dat jouw marketing een SURE THING is. 

Als jouw marketing nu gebaseerd is op ‘hoop’ en op ‘we zullen zien of
het wat gaat opleveren’ doe je iets fout.  
Dan verspil je tijd en geld. 
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Wil je opschalen zonder meer te werken, dan zal je jouw marketing
moeten veranderen in een machine en die moeten schalen op
een data gedreven manier. 

Zodat je de zekerheid hebt die je zoekt, op het moment dat je geld
uitgeeft aan marketing acties. 

En zodat je deze machine ook kan laten draaien als je even niet
aan het werk bent. 

Dit is iets waar jij je echt op wilt gaan focussen in 2023, het bouwen
van die marketingmachine. 

Maar die hele machine bouwen en neerzetten heb je iets meer tijd
voor nodig. En dat gaat je in de laatste uurtjes van dit jaar niet
lukken. 

Dus wat kan je vandaag al doen? 
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Stop je met het geven van tips, how to’s en adviezen  

Eigenlijk gebruiken al onze klanten Instagram of Linkedin om
klanten binnen te halen. 

Logisch is ook een goede strategie. 

Er wordt nooit zomaar van je gekocht. Je hebt altijd een vorm van
content nodig om mensen te overtuigen en een vertrouwensband
op te bouwen. Sociale media zijn hier perfect voor. 

Maar je kan wel degelijk iets VANDAAG direct anders doen
waardoor jouw content veel beter gaat converteren. AKA meer
salesaanvragen voor jou. 

Om dat voor elkaar te krijgen:  
1.

Je mag best kennis delen, je mag best laten zien dat je kennis in
huis hebt. Graag zelfs, maar ‘verpak’ dit dan in een verhaal. Geef
geen tiplijstje met HOE, maar focus je op WAT 
En voeg zinnetjes toe als ‘afgelopen week sprak ik met mijn klant
over.. En toen gebeurde er..’  

Waarom? 

Psychologisch. Door zinnetjes als ‘ik sprak mijn klant’ erin te gooien
linkt het brein van je lezer automatisch naar – he daar kan ik wat
kopen.  

2. Hou op met super braaf te schrijven en durf een standpunt in te
nemen. 

Het liefst nog iets wat je anders maakt ten opzichte van je
concurrent. Of over iets wat je in jouw markt ziet, of jouw
vakgebied. 
Je kan hier 2 dingen doen. 
Je kan deze geschreven content sensationeel maken, of
identificeerbaar. 
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e plaatst of wel een bold statement, of speelt in op de
herkenbaarheid voor de lezer. In beide gevallen trek je de aandacht. 
Wees niet bang om echt je mening te geven. 

Juist door een standpunt in te nemen zal je zien dat mensen jou als
de autoriteit in de markt gaan zien, en zijn ze sneller geneigd om een
salesgesprek bij je aan te vragen. Je zet ze namelijk aan het denken. 
Hier even 2 voorbeelden van onze posts. 

Deze eerste is meer identificeerbaar – de lezer kan zich herkennen in
onze eigen angst/onzekerheden. 

De tweede zie je wat een bold statement kan zijn. 
Let ook even op als ik door ga naar de volgende slide – hier zie je
onze vorige posts. Qua interactie, likes of engagement helemaal niet
slecht. 

Maar door de verandering van de content kwamen er wel 5x zoveel
sales aanvragen binnen. Zeker de moeite waard dus als je jouw
omzet wilt verdubbelen. 

--> Check de video voor de voorbeelden
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Volgende onderdeel vanuit de Groeihelden methode. 
Aanbod en positionering. 

Grote kans dat jij heel erg graag (gedeeltelijk) locatie onafhankelijk
wilt ondernemen. 

En het is heel erg slim, om naast 1-1 trajecten; of uurtje-factuurtje
werk dat je doet, een schaalbaar online aanbod aan toe te voegen.
 
Voor kennisondernemers (marketeers, designers, strategen, hr-
specialisten etc) is het ontzettend waardevol om een online aanbod
te maken en bedenken. Evenals van uurtje-factuurtje afkomen. 

Maar ook voor coaches en therapeuten is het interessant omdat je
vaak dezelfde tools en technieken gebruikt om iemand te helpen. 

Daarnaast zijn online producten (zoals online traingen,
masterclasses, werkboeken etc) heel erg goed op te schalen, en
zorgen voor een fijne ‘passieve’ inkomstenbron. 

Ik zeg even ‘passief’ omdat jij en ik net zo goed weten dat je het
alsnog eerst moet maken, vervolgens moet vermarkten en verkopen
en natuurlijk onderhouden. Maar over het algemeen is het 1 keer
goed neerzetten en dan heb je er zeker 2-3 jaar plezier van. 

Zo hebben wij meerdere passieve inkomstenbronnen. 

Wij draaien bijvoorbeeld online trainingen waar verder geen
begeleiding van ons bij zit, en het dus vooral een stukje
advertentiemanagement en klantenservice is. Wij lanceren deze een
aantal keer per jaar, en zorgen altijd voor een grote boost in onze
omzet. 
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Daarnaast draaien wij evergreen onze Remote Business Mastery,
deze is niet geheel passief omdat hier wel degelijk begeleiding van
ons bij zit, maar dat vinden we dan ook het allerleukste om te doen.
Maar met het geven van 1 workshop per maand, halen we telkens 8-
12 klanten binnen. 

Slimmer werken dus vooral. 

We helpen je heel erg graag bij het uitzoeken en succesvol
implementeren van een passieve inkomstenstroom voor jouw bedrijf.

Maar goed een inkomstenstroom toevoegen aan je bedrijf is wel
degelijk werk, en we hadden je gezegd dat je jouw omzet kon
verdubbelen zonder al teveel extra werk. 

Wat je daarom kan doen is een nog sterkere positionering innemen. 
Het is iets waar we altijd op hameren. 

Het is namelijk druk online. 
Erg druk. 

En misschien merk jij het zelf ook wel dat het soms lastig is om
ertussen te komen. 

Neem bijvoorbeeld je online BIO op instagram en LinkedIn. 
Het is HET visite kaartje, en als die niet aanspreekt gaan mensen je
niet volgen, doorlezen of doorklikken. 

Daarnaast ben jij niet de enige met jouw skillsset die een dienst
aanbied. Genoeg concurrentie. 

Dus hoe zorg je ervoor dat jij met je kop boven het maaiveld
uitsteekt. 

Dat is dus die ijzersterke positionering. 
Even snel een voorbeeld. 
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Wie is jouw ideale klant, wie help je het allerliefste? 
Wat wil die bereiken, wat is hun belangrijkste verlangen?  
Heb jij een specifieke aanpak of werkwijze die je toepast?  
Pak je experstatus, waar ben jij gewoon echt heel erg goed in? 
Welk resultaat wil jouw ideale klant bereiken?  

Wij nemen wekelijks veel doelgroep documenten door, omdat dit de
absolute basis is voor jouw bedrijf. Deze week zaten er 4 lifestyle
coaches tussen. 

Allemaal concurrenten dus, precies hetzelfde vakgebied. 

En alle 4 hadden ze iets soortgelijks als: ‘ik help je jouw leven naar
een hoger niveau te tillen’  

Maar dit is echt VEEEL Te breed. 
En ontzettend afgezaagd. 

Sorry als jij ook zoiets gebruitk, maar dat kan en MOET echt beter. 

Tijdens het doornemen van de documenten bleek namelijk al heel
erg snel dat het helemaal geen concurrenten van elkaar zijn. 

Dus wat is nu die formule voor een ijzersterke positionering. 

Om dat te kunnen bepalen moet je even een paar vragen
beantwoorden. 

Maak even een screenshot van deze slide zodat je er later op terug
kan komen. 

1.
2.
3.
4.
5.
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Even terug naar die lifestyle coaches.  

Twee van die coaches hadden echt nagenoeg dezelfde doelgroep. 
Moeders, zo’n 32-35 jaar oud met jonge kinderen. Werken 3-4 dagen
in de week en moeten alle ballen hoog houden. Ze voelt zich futloos,
heeft weinig energie, gebruikt haar weekend om bij te tangen en op
te laden ipv iets leuks te doen. 
Vind haar werk, en haar priv’e leven maar zo zo en wil graag een
betere balans. Is niet echt tevreden met zichzelf en zet zichzelf altijd
als laatste op het lijstje.  
 
Maar dankzij de positionering weet jij of je bij 1 of 2 moet zijn. Ipv de
overkoepelende ‘ik help je jouw leven te beteren’. 

Nummer 1:  
Ik help je écht genieten van je week én weekend dankzij een passend
en makkelijk vol te houden eetpatroon voor jou en jouw gezin.
Waardoor jij direct meer energie ervaart. 

Nummer 2: 
Ik help je meer plezier uit werk en privé te halen door het creëren van
een ijzersterke mindset zodat onzekerheden geen blokkade meer
vormen op werk, of in prive sferen. 
 
Je ziet direct, dit zijn twee totaal verschillende lifestyle coaches, met
totaal verschillende resultaten als je er gaat starten.  

Dus wat is de formule voor een ijzersterke positionering, komtie: 

Ik help je met [grootste verlangen doelgroep], op [jouw werkwijze],
zodat [resultaat doelgroep] 

En je zal zien dat je de juiste mensen gaat aantrekken, en meer gaat
converteren. Simpelweg omdat mensen zich herkennen in wat je
doet, en direct begrijpen welk resultaat je levert. 
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Oke, 
Ik hoop dat je nog bij me bent! Want we gaan nu het volgende
waardevolle stuk in.  

Sales!  

Jij weet als geen ander, sales hoort erbij. 

Maar iedereen die we spreken (zeker starters – als ze al iets verder
zijn wordt het gelukkig minder) zegt sales verschrikkelijk te vinden. 

Het kost veel tijd. Kan best frustrerend zijn als je niet met de juiste
mensen aantafel zit. Je wordt stiekem best vaak afgewezen, omdat
je vaker een NEE dan een JA krijgt.  

In ons eerste jaar hadden we best veel salesgesprekken staan. Dat
marketing machientje hadden we gefixt. Maar je zal het misschien
niet geloven. 

Onwijs veel mensen kwamen gewoon niet opdagen voor het gesprek
dat ze zelf hadden ingepland. 

Je kan je voorstellen hoe een geleur en getrek het salesgesprek was
geweest als ze wel waren komen opdagen.  

Ze waren er nog lang niet klaar voor! Ze waren niet goed voorbereid,
en niet bereid om ooit een investering bij ons te doen. 

Voor ons ontzettend irritant, vermoeiend en echt niet leuk. 

Ik zat zelfs te kijken naar externe partijen die de salesgesprekken voor
ons konden doen, dan hoefde wij ons alleen maar te focussen op de
gesprekken in de agenda’s krijgen.

Maar een heel salesteam inhuren is echt niet nodig. Je wilt een
salesproces implementeren. 
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Je weet zeker dat je in gesprek gaat met je ideale klant. En kan jij
je goed voorbereiden. Stel je komt er in het gesprek achter dat
iemand niet investeringsbereid is, of pas over een half jaar wilt
starten, of met 10 anderen in gesprek is. Fijner om het direct te
weten 

Je creeert bewustwording en zorgt ervoor dat jouw ideale klant
zich moet voorbereiden doordat hij/zij door het kwaltificatie
proces heen gaat. 

Het hele salesproces kan ik nu niet met je doornemen. Daar hebben
we simpelweg de tijd niet voor (ik loop al hartstikke uit😉) 

Maar het kwalificeren van leads is een van de belangrijkere. 

Als je dat niet doet, verspil je net als wij kostbare tijd aan leads die nu
niet, of misschien wel nooit gaan converteren. 

Dus maak even notities, want dan kan je dit straks direct nog
doorvoeren. 

Het kwalificeren van leads houdt eigenlijk vooral in dat je
voorafgaand aan het salesgesprek veel vragen stelt zodat jij een
beeld krijgt van de situatie van jouw potentiele klant. 

Je kan dit heel simpel doen door een vragenlijst op te sturen
voorafgaand aan je salesgesprek. 

Het klinkt misschien heel suf, maar heeft 2 hele grote voordelen. 

1.

Nu is dat allemaal voor een keertje niet zo erg, maar als jouw bedrijf
gewoon best wel lekker loopt dan merk je dat je die tijd beter ergens
anders aan kan besteden. 

Maar het tweede belangrijke grote voordeel is: 
1.
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Waar loop je nu tegen aan? 
Wat zou je graag willen?  
Wat heb je tot nu toe allemaal al geprobeerd?  
Naar welke omzet wil je graag toe groeien?  
Welke investering ben je bereid om te doen?  

Ben je al bekend met mij als coach/marketeer/HR-
specialist/virtual assistant etc 
Op welke manier ben je bij mij terecht gekomen?  
Waarom wil je graag met mij aan de slag?  

Dit is echt SUPER Belangrijk. 

I can’t stretch this enough.  

Ook dit heeft met een stukje psychologie te maken.  

Vragen vooraf stellen zorgt voor een bepaalde bewustwording zodat
ze zelf na gaan denken over waar ze precies hulp bij willen, wat voor
soort hulp ze dan zouden willen en bereid je ze alvast voor bij het
maken van een keuze. Ze gaan zichzelf in wezen alvast overtuigen
van de samenwerking. 

Een aantal vragen die je kan stellen: 
1.
2.
3.
4.
5.

Maar ook vragen zoals: 
1.

2.
3.

 
Dit soort vragen zorgen ervoor dat ze zelf hun hulpvraag heel
duidelijk krijgen, ze zich alvast gaan voorbereiden op het doen van
een investering en zichzelf er vast van overtuigen waarom ze met jou
moeten werken (waarom wil je graag met mij aan de slag?) 
 
Als je op dit moment jouw ideale klant al aantrekt ga je zien dat door
het toevoegen van deze kleine suffe vragenlijst jouw
salesgesprekken meer het laatste ‘inkoppertje’ zijn ipv een
kennismakingsgesprek. En dat je conversie van mensen die JA
zeggen echt het verschil maakt. 
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Misschien voelen deze tips als kleine dingen maar
hebben bij ons echt groot verschil gemaakt. 
Maar niet alleen bij ons, onze klanten bewijzen het
elke dag weer:  

Veroon kreeg er door het doorvoeren van deze
tips 2.000 euro per maand aan omzet bij 

Judith verkocht hierdoor elke keer haar
wandelreizen uit waar het daarvoor leuren en
trekken was, en verdubbelde hiermee haar
omzet. 

Florine heeft de tips gebruikt om haar influencer
business te moneytizen en heeft nu maandelijks
samenwerkingen met grote merken zoals Peak
Performance, Reebok, Polar en Head. 

Ook Eline verdubbelde haar omzet met het
doorvoeren van de Groeihelden methode. 
 
Maar zoals je zult begrijpen is er meer. Het werkt!
En het zijn echt leuke tweaks die je zeker moet
doorvoeren. Maar op de lange termijn ga je de
wedstrijd hier niet mee winnen. 

Het landschap verandert. 
Iedereen is 10K moe 
Iedereen loopt tegen de recessie aan  
Iedereen zijn koopkracht krimpt. 
En iedereen vraagt zich af wat er gaat gebeuren. 
 
Je zal straks meer uit de kast moeten trekken dan
alleen dit.  Je hebt een duurzame strategie nodig
die niet alleen jou in staat stelt om de financiele
zekerheid te halen uit je bedrijf die je zoekt, maar
ook de vrijheid die je wilt. 
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En misschien voelt het soms lastig en zwaar. 

Je hebt de goedkope Google en Facebook ads gemist 
Je hebt de eerste trend van Instagram gemist, en Tiktok  
Je hebt de podcast trend gemist 

En nu voelt het misschien niet alsof het voor jou ook allemaal nog
gaat werken. 

Maar als je nu instapt, is de kans heel erg groot dat dit jou
financieel en persoonlijk vrij gaat maken.  

Het is alleen nu iets genuanceerder, omdat als je niet de juiste
strategie inzet je een hoop geld weggooit aan facebook en google
ads bijvoorbeeld. 

En dat zou zonde zijn. 

Hoe zou het voor jou zijn als je binnen nu en 6 maanden je omzet
verdubbelt hebt, en de reis van je dromen hebt kunnen maken. 

Of terwijl je in je badjas eten staat te maken voor de kinderen de
mollie notificaties binnen komen?  

Of dat je net zoals Nienke lekker overdag kan skieen in de bergen,
en daaromheen jouw werk kan plannen. 

Dit is mogelijk. 
Heel goed mogelijk zelfs.
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We hebben het niet alleen zelf, maar ook onze klanten dit jaar
bereikt. 

Zoals Wendy die in januari naar Zweden gaat emigreren. 

Of Lisa die van de zomer in Thailand zat, en nu is vertrokken naar
Oostenrijk om de winter in de sneeuw te zitten. 

Of Afke die alles op alles zet zodat zij ook naar Zweden gaat met
haar gezin. 

Of Florine die al een jaar in Oostenrijk woont en the best time ever
heeft. 

Dit zijn allemaal echte klanten, die echt locatie onafhankelijk
werken. 

En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.
 
We willen met je in gesprek.  

Omdat wij 100% zeker weten dat wij je kunnen helpen met het
verdubbelen van je omzet, zonder overvolle agenda in ons
Ultimate Business Mentorship. 

Het is ons enige 2-1 traject waarbij je door ons bedie heel
betrokken en persoonlijk geholpen wordt. 

Geen eindeloze modules die je door moet werken, of tijd en
aandacht die tijdens de groepsessies verdeeld moet worden. 
Echt 2-1 contact met ons. Ik zou willen zeggen 24/7 maar 24/5
zeker! 

We zeggen wel eens dat je 2 coaches krijgt voor de prijs van 1 😉  
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Je omzet verdubbelen en meer vrijheid inbouwen. We willen
dat je minimaal verdubbelt zonder overvolle agenda 

Een marketing machine bouwen die automatisch voor je werkt.
Zodat je weet dat het een SURE thing is, en niet hoeft te hopen
dat het goed komt. 

Een salesproces implementeren, zodat jij meer sales gaat doen
in minder tijd 

Zetten we samen een passieve inkomstenstroom op die rust
geeft en financiële zekerheid, ook als je even niet werkt. 

Maken we je aanbod schaalbaar en zetten we een ijzersterke
positionering neer, zodat je echt locatie onafhankelijk kan
werken  

Krijg je helderheid over je doelen, je prioriteiten en wat vrijheid
nu echt voor jou betekent. Zodat we zeker weten dat we die
doelen gaan behalen. 

Zijn we een stok achter de deur om ervoor te zorgen dat jij ook
daadwerkelijk aan de slag gaat. Niet alleen voor de omzet,
maar ook voor de vrijheid. 

Krijg je 100% support en blijf je nooit met vragen zitten. Je hebt
een direct 1-1 lijntje met ons en krijgt altijd antwoord op elke
vraag die je hebt 

Krijg je op alles feedback, denk aan ads teksten, website,
aanbod etc. Waardoor alles wat je inzet nog meer resultaat
oplevert. Je doet het namelijk in 1 keer goed.  

Hieronder vind je een mogelijkheid om direct een strategiesessie
met ons in te plannen zodat jij nog gebruik kan maken van de
laagste prijs ooit. 

In 6 maanden gaan we: 
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Maar wacht niet te lang. De aanbieding van
40% korting inclusief alle bonussen vervalt
bijna. 

We gaan geen fake timers hier op deze
pagina zetten om je over te halen nu een
beslissing te maken. 

Jij bent slimmer dan dat. 

Je kan instappen wanneer je wilt. We gaan
nergens heen. 

Volgend jaar is het Ultimate Business
Mentorship er ook gewoon nog (voor de
normale prijs)

Maar de enige échte schaarste is gewoon dat
elke dag waar je geen succesvolle marketing
en salesstrategie hebt, een dag is waar je veel
geld op straat laat liggen. 
 
Dus plan hieronder jouw strategiesessie in,
maak gebruik van deze eenmalige korting en
bonussen en maak van 2023 jouw jaar! 
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ECHT MEER VRIJHEID
EN OMZET



Plan een geheel vrijblijvende strategiesessie in
waarin wij jouw kansen bespreken en met welke

strategie jij je omzet kan verdubbelen zonder
meer te werken.

www.groeihelden.com/strategiesessie

BEN JIJ ER KLAAR VOOR OM JE
OMZET TE VERDUBBELEN ZONDER

OVERVOLLE AGENDA?


