
Een geheel nieuwe kijk op jouw bedrijf ...   



actioncoach.com

BusinessRICH is een intensieve 2-daagse workshop gefocust op jou,  
de ondernemer, om jouw bedrijf te laten groeien. 

H et is een ‘nuchtere’ business workshop— met duidelijke taal samen met andere like-minded ondernemers. Je 
zult manieren ontdekken om sneller te werken zodat je minder kunt werken en tegelijkertijd meer verdiend. Je 

zult ieder aspect van jouw bedrijf onder de loep nemen; van marketing, teambuilding, bedrijfsvisie en cultuur tot 
planning en doelstellende strategieën, en meer. Je zult niet alleen te weten komen wat je moet doen... maar je komt 
uit BusinessRICH wetend hoe je dat moet doen.  

Hoe jouw bedrijf te ontwikkelen van een ‘Volkswagen’  
naar een ‘Porsche’... of van een middenklasser naar een topklasser ...  

Eindelijk, een business workshop die JOU 
meer winst garandeert ...

Voordat zijn racewagens hem wereld-
faam brachten, was Ferry Porsche druk 
bezig met het ontwikkelen van betere 
manieren om auto’s te bouwen.  

Een van zijn meest opmerkelijke 
innovaties was het ‘standaard’ chassis 
dat hij had ontwikkeld – het chassis is 
het frame en het belangrijke onderstel 
van een auto dat de motor, banden, 
stuur en veringen bijeenhoudt. 

Porsche wist dat een paar componenten 
er voorzorgen dat elke auto rijdt. Dus 
zowel zijn raceauto’s als zijn VW auto’s 
zijn gebouwd op het zelfde chassis. 
Alleen de buitenkant verschilt.

Het meest krachtige bedrijfs-
geheim dat je ooit zult leren ... 

Net zoals een auto, is een bedrijf ook 
gebouwd op een chassis. Het is de 
waarheid achter elk bedrijfsmodel – 
ongeacht welke branche, industrie of 
bedrijf.
Dit lijkt misschien een gedurfde 
bewering, maar het jarenlange testen 
en meten van de systemen van Ac-
tionCOACH, en de resultaten die met 

de implementatie van deze systemen 
behaald zijn, bewijzen dat het waar is.  

Voor veel ondernemers, is het met 
eigen ogen zien hoe dit werkt in een 
workshop,  veel overtuigender en 
effectiever dan dit te lezen in een boek 
of white paper. 

Dit is waarom BusinessRICH een van 
onze meest populaire programma’s is. 

Accelereer je bedrijf in 
2 dagen

De BusinessRICH tweedaagse work-
shop richt zich op de essentiële 
onderdelen om de ActionCOACH 
systemen  in jouw bedrijf te imple-
menteren. Voor ondernemers met 
een krappe agenda is het de perfecte 
manier om een ‘hands-on’ introductie 
te krijgen in hoe ActionCOACH tegen 
ondernemen aankijkt.

In slechts 2 dagen tijd leer je op een krachtige wijze 
de resultaten in jouw bedrijf te verbeteren met de 

exclusieve strategieën uit de BusinessRICH workshop.



Of je nou een supersnelle racewagen 
of een betrouwbare familie auto wilt 
bouwen, voor beiden is de sleutel tot het 
genereren van een duurzame winst  – 
gebaseerd op vijf variabelen.

Weet jij welke dat zijn?

Nee? Wel na het afronden van onze 
BusinessRICH workshop. Je zult een 
expert zijn in het spel dat wij 
ondernemen noemen – en je kunt het 
dan spelen om te winnen.

Je zal meer leren dan dat je 
ooit had gedacht. 

BusinessRICH is een compleet nieuwe 
manier om naar je bedrijf te kijken 
– zelfs voor diegenen met een hogere 
opleiding of een MBA. 

Het is een ‘echte wereld’ workshop - met 
klare taal waarom zoveel ondernem-
ers uiteindelijk door hun bedrijf geleid 
worden in plaats van dat het andersom 
is. 

Wat nog belangrijker is, je zult manieren 
ontdekken om slimmer te werken, 
waardoor je minder hoeft te werken 
terwijl je tegelijkertijd meer verdient. 

Het is enorm veel om het in twee korte 
dagen te doen, maar we beloven dat jij 
meer mee krijgt van deze twee dagen dan 
je je herinnert van je totale schooltijd. 

Jij ontdekt niet alleen wat je moet doen, 
maar je verlaat de BusinessRICH work-
shop ook met de kennis hoe je het moet 
doen. 

BusinessRICH programma

Tijdens de workshop zal jouw 
ActionCOACH dieper ingaan op de 
systematiek, inclusief:

• 74 strategieën om meer leads te krijgen
• 82 strategieën om de conversie van   
   lead naar klant te vergroten
• 53 strategieën om het aantal aankopen  
   per klant te vergroten
• 50 manieren om de waarde van elke    
   verkoop te vergroten
• 70 manieren om de marges en 
   cashflow te verbeteren

Daarnaast is het BusinessRICH 
programma gericht op teambuilding, 
bedrijfsvisie en cultuur, planning en 
het stellen van doelen voor 
onmiddellijke impact. 

COACH:

Telefoon:

E-mail:

Website:  

Bel en schrijf je VANDAAG in 
voor BusinessRICH!

‘Sinds ik samenwerk met 
ActionCOACH is de winst 
verdubbeld en zijn de 
verkoopcijfers gestegen.’
Steve Bird – Scaf-West

‘In de 3 maanden dat we 
samenwerken met Action-
COACH, is onze winst met 
150% toegenomen.’   
Norma Graeve – Repforce International

Jouw bedrijf: 
een super presterende machine ...



Wij Garanderen dat je resultaten behaalt en dat je in staat zult zijn de investering  
in een ActionCOACH terug te verdienen binnen 17 weken dat ActionCOACH  

  jouw bedrijf coacht…of onze coaching is GRATIS!                                                                               
Onze coaching programma’s zijn wereldwijd getest en bewezen, dus als je een ActionCOACH inhuurt 
ZUL je resultaten behalen. Of dat nu is in termen van meer tijd, een beter team of meer geld …  
als je met een geloofwaardige inspanning al het werk verricht dat aan jou wordt toegewezen,  
je aanwezig bent bij alle coachingsessies en andere afgesproken evenementen en workshops,  
en je hebt al je huiswerkopdrachten af voor de afgesproken deadline … en je bent na de 17de 
week nog steeds niet tevreden of je ziet geen resultaat? Dan coachen wij jou GRATIS tot dat je 
tevreden bent … zonder vragen!

Wij Garanderen de waarheid te vertellen over jou en jouw bedrijf …hoe vervelend dat  
ook mag zijn, en hoe hard het ook mag klinken om jou te confronteren met de realiteit  

van jouw bedrijf en de veranderingen die je dient aan te brengen. 
Als je een ActionCOACH inhuurt, dan krijg je een ‘onredelijke vriend’ (in de positieve zin van het woord) 
en persoonlijke business mentor die jij en jouw bedrijf nodig hebben om te slagen.  
Jij wordt verantwoordelijk gehouden voor alles dat je zegt te gaan doen, en jouw bedrijf krijgt de ‘push’ die 
het nodig heeft zodat je de resultaten behaalt die je ook daadwerkelijk wil behalen binnen jouw bedrijf.

Wij Garanderen jou een “ondernemers (her)scholing” in hoe een bedrijf écht werkt en  
hoe je het succesvol kunt laten groeien … alsmede hoe je deze nieuwe scholing en  

kennis kunt toepassen in elke bedrijfssituatie.
Jouw ActionCOACH begeleidt jou met bewezen systemen en strategieën, die gemaakt zijn om jou een ‘ondernemers (her)scholing’ te 
geven, zodat je er profijt van hebt in termen van meer tijd, een beter team en meer geld. Je zult niet alleen in staat zijn het daadwerkelijke 
groeipotentieel van jouw bedrijf te ontsluiten, jij zult ‘aan het stuur’ zitten van jouw bedrijf, uitgerust met een ‘routekaart’ en een ‘rijbewijs’ 
om het overal naar toe te rijden waar je wilt, met ActionCOACH aan jouw zijde.

Wij Garanderen volledige geheimhouding.
Tijdens onze werkrelatie zullen vertrouwen en begrip in hoge mate aanwezig zijn gezien het feit dat er gewerkt word  
met vertrouwelijke coaching strategieën, en vanuit de kant van jouw bedrijf met vertrouwelijke cijfers en informatie.  

Daarom garanderen wij een vertrouwelijke, zakelijke relatie met jou tijdens onze samenwerking.

Wij Garanderen een persoonlijke benadering op maat voor jouw bedrijf.
Jij en jouw bedrijf zijn uniek. Omdat jij vertrouwt op onze ervaring met het werken met bedrijven in alle soorten en maten,  
kun jij er zeker van zijn dat je een goed begrip krijgt van alle programma’s die wij aanbevelen en de mogelijke uitkomsten  

en resultaten je kan verwachten.

Wij Garanderen een bewezen aanpak en methodiek die ontwikkeld is om de winst binnen jouw bedrijf  
te vermenigvuldigen, met toegang tot ons geheel eigen systeem van coaching strategieën, systemen,  

programma’s en diensten. 
Je krijgt een aantal gesystematiseerde manieren te zien om een succesvol bedrijf te bouwen, en je krijgt ook volledige en  
exclusieve toegang tot meer dan 3.500 strategieën en tactieken die samen ons geheel eigen business coaching systeem vormen.

Wij Garanderen dat wij jou laten zien hoe ActionCOACH zakelijk succes definieert en hoe je een  
winstgevend, commercieel bedrijf bouwt dat ook zonder jouw aanwezigheid werkt.

Ook al ben je eigen baas, houd je van ondernemen en vind je het fijn om elke dag ‘in’ je bedrijf te werken, ActionCOACH zal jou  
laten zien hoe je een bedrijf kan opbouwen waar je ‘aan’ kan werken, of je er nu elke dag bent of niet. Ongeacht jouw uiteindelijke  
doelen, leer je de strategieën en systemen en de voordelen van de ActionCOACH definitie van een succesvol bedrijf.

ActionCOACH NEDERLAND

actioncoachnl.com
nederland@actioncoach.com

ActionCOACH GLOBAL

actioncoach.com
info@actioncoach.com
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· Business Coaching

· Business Planning

· Business Boeken

· Sales, Marketing, 
 Team & Customer 
 Service Training

· Online Assessments 

Wie is ActionCOACH?
ActionCOACH is ‘s werelds nummer 1 business coaching bedrijf met bijna 
1.000 business coaches in meer dan 60 landen. Sinds 1993 coachen wij dagelijks 
ruim 15.000 MKB-ondernemers bij de ontwikkeling en groei van hun bedrijf. 
Onze aanpak is resultaatgericht en bewezen succesvol. Onze business coaches 
worden intensief getraind en hebben een passie voor het helpen van ondernemers 
en hun team.

Meer Tijd, een Beter Team, Meer Geld. 
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