
Een goede brand story helpt jou als ondernemer met het
bouwen van jouw uniek en krachtig merk. Samen zorgen
we voor die heldere omschrijving van jouw bedrijfsidee en
bedrijfsidentiteit. Dit vormt dé basis voor succesvolle
branding!

Om als merk en als ondernemer succesvol te zijn, is het
ontzettend belangrijk om een sterke merkidentiteit neer
te zetten. Wij richten ons dan ook op jouw authenticiteit
als ondernemer. Dit zorgt voor die gewenste verbinding
met jouw (potentiële) klanten en groei van jouw bedrijf!

Binnenkort start met je eigen bedrijf en je direct vanaf de
start met een duidelijke visie en boodschap de markt wilt
betreden
Al een poos je eigen bedrijf runt en toe bent aan een
herijking en vol nieuwe energie jouw (nieuwe)
diensten/producten wilt vermarkten
Nu nog twijfelt aan jouw bedrijfsidee en handvaten nodig
hebt om hier concreet vorm en woorden aan te geven om
daarna met zekerheid te starten

Start vol vertrouwen en zelfverzekerd met ondernemen

Creëer die waardevolle met jouw (potentiële) klanten

Onderscheid jezelf succesvol met een sterke merkidentiteit helder bedrijfsidee
jij als ondernemer
de taal van je klant
opbouw bedrijfsidentiteit
onderscheidend vermogen
jouw ondernemersverhaal
authenticiteit

Thema's

Storytelling Groepsworkshop:
jouw merkverhaal op 1 A4tje

Storytelling Traject: samen
bouwen aan jouw merkidenteit

Storytelling & Coaching Traject :
dé formule om jouw merk
succesvol te lanceren!

Aanbod Storytelling & Leiderschap

prijs deelname €650,-

kosten traject €2600.-

kosten traject €4500,-

krachtige verwoording
bedrijfsidee en bedrijfsidentiteit
de juiste ondernemersmindset
zelfvertrouwen en energie
duidelijk onderscheidend
vermogen (USPs)
altijd jouw pitch paraat
in staat om authentiek
leiderschap te tonen

Resultaat

Ben je klaar om van jouw bedrijf en van jezelf als ondernemer een succesverhaal te maken? Wij helpen
jou als (startende) ondernemer op weg naar dat ideale toekomstscenario middels de combinatie van
storytelling en leiderschap. Met een goede en krachtige brand story creëer je een sterk merk en toon
je leiderschap in jouw markt.
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middels een krachtige brand story
LANCEER JE MERK

Stephanie Boonen:
Anneke de Waal:

06-53673698
06-48968140

www.inpetto.nu
info@inpetto.nu

LANCEER JE MERK is de juiste stap wanneer je:

De waarde van een krachtige merkidentiteit


