
Coaching voor starters
Creatieve Ondernemers (to be)

Het lanceren van je idee en het uitwerken van je
plannen
Doelgroep analyse, Marketing ,Mindset en Sales.

Loop je al jaren met een idee voor een creatief bedrijf
rond? Wil je, je hobby graag omzetten in een bedrijf?
Ben je stiekem al begonnen met ondernemen maar wil
je er nu graag volledig voor gaan? Of blijf je met vragen
rondlopen of je daadwerkelijke plan wel een plan is? 

Heb je tal van ideeën maar kom je niet tot de kern van
hoe je, jouw bedrijf wil ontwikkelen?
Wil je ondernemer worden maar durf je niet zo goed?
Weet je eigenlijk niet zo goed wie je doelgroep is en
waar je straks je klanten vandaan kan halen?

Dan is deze coaching echt iets voor jou. Speciaal voor
creatieve ondernemers die willen starten met
ondernemen. Ondernemers die net begonnen zijn en
twijfel hebben over hoe ze nu verder moeten met die
droom.
Ik help je in een traject van 10 weken ¨van idee naar de
lancering¨ van je daadwerkelijke bedrijf. We gaan 
 samen aan de slag met:

Wil jij kennismaken om te kijken of wij een match
hebben, bel of mail me gerust. info@mashtag.nl
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BUSINESS TIPS VOOR CREATIEVE ONDERNEMERS

Wie zitten er in jouw doelgroep?

Wie wil je bereiken (leeftijd, geslacht, type)
Op wie richt je, je pijlen (wat denken ze, baan, waarden en normen)
Wanneer kopen ze jou product (voor hun zelf, cadeau, business, )
Hoe denken die mensen (waar worden ze enthousiast van, hoe spreek je ze aan)
Wat willen ze bij jou halen? (inspiratie, gratis acties, producten)
Waar dromen ze van? (toekomst, grootste wensen)
Welke angsten hebben ze? (wat vinden ze spannend)

Heb jij wel eens nagedacht over wat jouw doelgroep is?
Toen ik ging starten kwam ik er al snel achter dat de workshops vooral door vrouwen
bezocht werden. Dat was me natuurlijk al opgevallen, maar tegelijk kwam het het besef dat
het vooral een beetje dezelfde vrouwen waren. Leeftijd, kledingkeuzes, interesses, werkend,
kinderen en creatief.
In mijn marketing uitingen en in het ontwikkelen van mijn aanbod ging ik dus specifiek
rekening houden met deze doelgroep.
Tijdens de coaching sessies adviseer ik iedereen altijd in gesprek te gaan met je ideale klant
aan de keukentafel. Hierbij een aantal tips om jou ideale klant te beschrijven

 

 



BRAINSTORM SESSIE 7 APRIL 2022

Leerzaam, innovatief en met heel veel energie!

Wat een succes was de eerste brainstorm sessie in Breukelen. 

Acht ondernemers met een creatief bedrijf hebben gewerkt aan een concreet plan van
aanpak voor hun gedroomde einddoel. Super fijn dat er weer "real life" ge-netwerkt kon
worden  D.m.v. diverse brainstorm opdrachten zijn plannen en ideeën uitgewerkt en is
inspiratie met elkaar gedeeld. 

De mini-branding-shoot was een leuke afwisseling. Na het nodige denkwerk. 
De lunch was een mooi moment om ervaringen uit te wisselen en na te denken over de
pitch. De volgende editie staat gepland op 7 april van 10:30-14:30. Prijs: €90,00 ex btw
Opgeven via de website of via info@mashtag.nl

 * Met haar knallende en enthousiaste persoonlijkheid dwingt Maaike je to the point te komen! 

 * De brainstorm dag is alleen al waardevol vanwege de gezellige en inspirerende gesprekken
met collega creatieven.

 


