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Wat houdt het in? 

Inleiding

Zou het niet �jn zijn wanneer u een sparringpartner heeft die u helpt met de uitdagingen die bij het 
online ondernemen komen kijken? Denk aan vragen als: hoe gebruik ik de verschillende Social Media? 
Hoe krijg ik meer volgers? Hoe kan ik campagnematig werken? Wat levert het me op? Als ondernemer 
komt er veel op u af en kan het prettig zijn een sparringpartner te hebben die uw onderneming begrijpt 
en verder kan brengen. In onze hedendaagse maatschappij kunt u niet achterblijven met uw marketing. 
Het klinkt als een grote opgave en hoe moet u dat nou doen? Wij hebben een methodiek ontwikkeld 
die complexe zaken simpel maakt zodat ook u, uw marketing kunt inzetten om meer rendement uit uw 
winkel te krijgen. 

Ik Onderneem! staat u bij in de vorm van een persoonlijke begeleiding voor beter ondernemen!
Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebie-
den. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente 
op een niet- vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is 
(doel gemeente), waar  het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed 
gehaald wordt (doel vastgoed).

Wij begeleiden vaak een collectief van ondernemers maar soms is er behoefte aan 1-op-1-begeleiding. 
Die kunnen wij bieden met onze coaching.

In de telefonische gesprekken of tijdens een bedrijfsbezoek wordt u begeleidt in vraagstukken die 
voor u relevant zijn met als rode draad de volgende onderwerpen:
• Het inrichten en gebruiken van uw Social Media kanalen.
• Hoe u uw kanalen doelgericht en campagnematig in kunt zetten.
• Hoe u on- en of�ine kunt sturen op klantenbinding en resultaat.

Wat gaan we 
doen? 

We maken samen een planning en stemmen telefonische afspraken in om uw doelen verder te 
brengen.  Wij maken een (bel)afspraak wanneer het u uitkomt. In het gesprek van ongeveer een half 
uur (telefonisch) of enkele uren (bedrijfsbezoek) wordt u praktisch en intensief begeleid.  Na a�oop 
van iedere sessie krijgt u een samenvatting per mail waarin alle besproken punten staan. Deze 
e-mails vormen ook de rode draad van uw persoonlijke begeleiding. Wij houden u daarnaast op de 
hoogte van alle ontwikkelingen en trends op het gebied van Social Media. De mail kunt u later nog 
eens terugkijken als u een onderwerp wil opfrissen.

• Klantenbinding: klanten die trouw zijn, terug komen en hun enthousiasme delen met hun   
 omgeving.
• Traf�c naar uw bedrijf: nieuwe klanten die zorgen voor nieuwe omzet.
• Naamsbekendheid: van uw bedrijf en van uw producten/diensten.
• Kwaliteitsslag: verdere professionalisering van uw bedrijf en uw bedrijfspresentatie
• Onderscheidend vermogen: voorsprong op collega’s en een stevigere concurrentiepositie.

Of u nu al 20.000 fans op uw Facebook pagina heeft of van Twitter alleen nog maar hebt gehoord? 
Iedereen kan zijn eigen sprong maken. Grijp uw kans!

Ik Onderneem! BV
Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem

+31 (0)26 844 86 82
info@ik-onderneem.nl
www.ik-onderneem.nl
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Helpdesk

Tussen de afspraken door kunt u tijdens kantooruren altijd bij onze helpdesk terecht om uw vragen en 
inhoudelijke zaken te bespreken.

Prijsindicatie

Uw persoonlijke begeleider staat klaar om u te ondersteunen met uw campagne of hulp met Social 
Media vanaf € 85,- per uur. Samen maken we een persoonlijk plan die is afgestemd op uw wensen en 
daarvan ntvangt u een passende offerte.
Als u een stapje verder wilt gaan kunt u voor slechts eenmalig € 1250,- een professionele bedrijfs�lm 
en foto's laten maken, die u samen met uw persoonlijke coach gebruikt worden om uw online kanalen 
in te richten.

Contact Wilt u meer informatie over een de opbouw van uw centrumorganisatie? Neem contact op om de 
mogelijkheden te bespreken. 
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