Ken uw gast
Coachingstraject voor ondernemers
in uw gemeente met kennis en
advies over kansrijke doelgroepen.
✓ Wilt u dat ondernemers in uw gemeente nog beter
inspelen op de wensen van de toerist?
✓ Wilt u uw ondernemers een extra steuntje in de rug
bieden?
✓ En ziet u ook dat een éénmalige online workshop niet
het gewenste effect heeft?
Dan is het ‘ken-uw-gast’ traject zeker iets voor uw
gemeente!
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Wat doen we?

Wat levert het op?

We leren ondernemers in uw gemeente hun product en promotie nog beter af
te stemmen op hun doelgroep. We doorlopen met elkaar de volgende stappen:

Nieuwe kennis en inzichten, maar vooral ook
succesvolle toepassingen bij uw ondernemers!
Dit is wat ondernemers er zelf over zeggen:

Stap 1 Werving: samen met u werven we ca. 10 ondernemers met actuele
vraagstukken over o.a. doelgroepen.
Stap 2 Starten: kennismaken en vergroten kennisbasis doelgroepen (www.leefstijlvinder.nl).
Stap 3 Individuele trajecten: toepassen kennis in de praktijk via individuele coaching en
advisering.
Stap 4 Leren van elkaar: presenteren van de resultaten aan elkaar en de gemeente,
met ruimte voor onderlinge reflectie.

‘Meer bezoekers, een sterke omzetgroei,
meer rust in het bedrijf en inspiratie om weer
aan de slag te gaan met nieuwe producten’.

Kijk voor meer voorbeelden het filmpje hiernaast.

Wat kost het?
De kosten hangen samen met de omvang van de groep en het exact te doorlopen proces,
maar liggen tussen de 1.500,- en 2.000,- euro per deelnemer.
In veel provincies zijn nu voucherregelingen beschikbaar die kunnen worden ingezet voor
adviestrajecten voor ondernemers. We onderzoeken graag samen met u en de deelnemende
ondernemers of we gebruik kunnen maken van deze regelingen.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Tinco Lycklama voor een toelichting.
06 5338 3550 | lycklama@ruimteenvrijetijd.nl

www.ruimteenvrijetijd.nl
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