
BUSINESS 
ACADEMY
Neem deel aan het Trainingsprogramma!

Wil jij met 
jouw business 
naar het volgende level? 
Business Academy Breda heeft 
speciaal daarvoor een krachtig en 
transformationeel programma ont-
wikkeld bestaande uit bootcamps en 
masterclasses. Schrijf  je in en leer 
wat écht werkt voor jou en je onder-
neming!

BOEIENDE
en interactieve workshops

NETWERKEN
met collega-ondernemers

LEREN 
van toppers uit het bedrijfs-
leven



BUSINESSACADEMY
Neem deel aan het Trainingsprogramma!

Master Your Business Bootcamp©
Inhoud van de bootcamp, zoals resultaten erna:
• Je kent de basics van de Lean Startup Methode 
waar top bedrijven succesvol mee zijn geworden.
• Je definieert de lucratieve niche voor je bedrijf.
• Je weet wat jouw product bijzonder maakt.
• Je weet hoe je een expert in jouw niche wordt en 
hoe je jezelf  optimaal kan profileren.

Datum: 21 maart 2017 (tijd: 9:30 – 12:30) / inclu-
sief  lunch.

Workshop “Belastingen en fiscale zaken”
Na de workshop “Belastingen en fiscale zaken” van 
de Belastingdienstweet je met welke rechten en 
plichten je als ondernemer te maken hebt.

Datum: 21 maart 2017 (tijd: 13:00 - 16:00).

Masterclass Internet en Social media & 
Workshop Bloggen
Inhoud van de masterclass, zoals resultaten erna:
• Je weet hoe je vindbaar wordt op het internet.
• Je weet wat de toegevoegde waarde is van 
social media en hoe je deze effectief  kunt inzetten 
voor je bedrijf.
• Je weet hoe je een blog als promotie-instrument 
kunt inzetten voor je bedrijf.

Datum: 12 april 2017 (tijd: 9:30 –12:30 “internet 
en social media” en van 13:00 – 15:00 uur “Blog-
gen”) / inclusief  lunch voor de deelnemers van de 
masterclass “internet en social media”.

Masterclass “Financiële administratie”
Inhoud van de masterclass, zoals resultaten erna:
• Je weet wat de belangrijke financiële documen-
ten en onderwerpen zijn.
• Je hebt kennis over belangrijke bedrijfseconomi-
sche begrippen.
• Je weet hoe je een begroting opstelt.
• Je kent de richtlijnen voor het maken van een 
goede en betrouwbare omzetschatting.
• Je hebt je eigen financiële plan gemaakt.

Datum: 22 maart 2017 (tijd: 9:00 - 17:00) / inclu-
sief  lunch.

Marketing & Sales Bootcamp© & Dream 
Board workshop
Inhoud van de bootcamp, zoals resultaten erna:
• Je weet hoe je met een minimaal budget een 
effectieve communicatiestrategie kunt ontwikkelen.
• Je weet welke (online)marketinginstrumenten 
het meest voor jou van toepassing zijn.
• Je kunt een zeer aantrekkelijk aanbod ontwik-
kelen waar klanten geen “nee” tegen kunnen 
zeggen.
• Je weet hoe je klanten kunt transformeren in 
een “Fan-klant” die graag promotie voor je maakt.
• Je eindigt deze bootcamp met het maken van 
een prachtig eigen Dream Board.

Datum: 13 april 2017 (tijd: 9:30 - 17:00) / inclu-
sief  lunch.

LOCATIE:
Incubator Breda 
Oranjeboomstraat 198
4812 EM Breda



INSCHRIJFFORMULIER
Neem deel aan het Trainingsprogramma!

WIJ
nemen het grootste deel van 
de kosten voor onze rekening. 

JIJ
kan jezelf  en jouw bedrijf  ontwikke-
len voor een kleine bijdrage. 

PACKAGE DEAL
Alleen voor de eerste 20 aanmeldin-
gen; €150,- i.p.v. €300,-

INVESTERING
Bootcamps, masterclasses en workshops

1. Master Your Business Bootcamp©
2. Workshop “Belastingen en fiscale zaken”
3. Masterclass “Financiële administratie”
4. Masterclass “Internet en social media” & Workshop “bloggen”
5. Marketing & Sales Bootcamp© & Dream Board workshop

Totale investering

Eigen bijdrage
deelnemer

Zet een handtekening bij 
de training aan welke u 
deel wilt nemen.

€ 37,50,- excl. BTW
€ 37,50,- excl. BTW
€ 75,- excl. BTW
€ 75,- excl. BTW
€ 75,- excl. BTW

Graag dit formulier ondertekenen, scannen en mailen naar 
info@businesscoachbreda.nl
(Voor meer informatie kunt u kijken op onze website 
www.businesscoachbreda.nl of  bellen naar: 076-5298080)

1……………
2……………
3……………
4……………
5……………

Naam
Organisatie
Email en telefoonnummer
Adres
KVK of  BSN nummer

Ja, ik wil gebruik maken van de package deal   Investering: €150,- excl. BTW   Uw handtekening

…………………………



Net-Work-Shop
“Leer de kunst van netwerken”

Woensdagavond op 15 maart staan de deuren 
van Incubator Breda vanaf  19u15 open voor on-
dernemers die willen leren netwerken en pitchen. 
Business coach Farid Darkaoui geeft een interac-
tieve workshop in precies datgene dat succesvolle 
netwerkers doen, maar jou normaal nooit ver-
tellen. Na het ontwikkelen van jouw eigen super 
pitch krijg je de kans om mee te doen aan de Pitch 
Contest. Allemaal onder het genot van een lekker 
hapje en drankje. Aan het eind van de dag gaat 
iedereen met een sterke, persoonlijke pitch naar 
huis!

woensdag 15 maart 2017
19:30 – 22:30 uur 
(inloop 19:15)

Incubator Breda
Oranjeboomstraat 198, 
4812 EM Breda

Gratis (max. 50 deelnemers)
Aanmelden via de volgende link:
https://www.eventbrite.
nl/e/tickets-net-work-shop-
leer-de-kunst-van-netwer-
ken-31876752224

INTERACTIEVE WORKSHOP
Netwerken. We doen het allemaal. Maar hoe moet 
het nou écht? Wat is het geheim van die mensen 
die moeiteloos hun product of  dienst onder de 
aandacht brengen? Tijdens een interactieve work-
shop leer je de essentie van de netwerkpitch, ga je 
aan de slag met lichaamstaal en raak je bedreven 
in het opeisen van aandacht!

ONTWIKKEL JOUW SUPER PITCH
Na de interactieve workshop ga je in groepjes 
aan de slag met jouw persoonlijke super pitch! Je 
ontvangt waardevolle feedback en aan het eind 
van de dag strijden de beste pitchers tegen elkaar 
in de Pitch Contest!

INCLUSIEF
• leer wat netwerken echt is
• ontwikkel een eigen super pitch
• ga aan het werk met lichaamstaal
• win de Pitch Contest
• en neem je visitekaartjes mee!


