Resultaat: hiermee kan een
ondernemer zich echt onderscheiden!

‘ De Succesvolle Offerte’
“Zo’n offerte werkt als een soort keurmerk”.
Een offerte is een formeel aanbod aan een
mogelijke opdrachtgever. Er staat in wat u
gaat doen en tegen welke prijs.
Als de klant de offerte accepteert en ondertekent,
is het een juridische overeenkomst die
duidelijkheid biedt aan zowel u als aan uw klant.

Offertes die klanten overtuigen, zijn R.A.D.:

Redelijk

Uw tarief is reëel, u doorstaat
succesvol een vergelijking met
concurrenten.

Aantrekkelijk De lay out is goed en verzorgd.
Duidelijk
De informatie is kort, precies en
leest gemakkelijk.
Programma
In ‘De Succesvolle Offerte’ leert u onder andere:
A. Het maken van een R.A.D- offerte, met daarin:
- Een duidelijke omschrijving van wat uw aanbod
is op de vraag van uw klant.
- Het aantal te werken uren, de planning van het
werk. Verschillen bij grote & kleine opdrachten.
- Uw netto uurprijs, de bijkomende kosten. Wat
valt in de offerte, wanneer rekent u een meerprijs?
- Professionele opmaak en verzending.
B. Hoe de offerte succesvol te bespreken /
verdedigen. Als u uw klant goed kunt uitleggen
hoe u aan bijv. uw prijzen en planning komt, is de
kans veel groter dat u de opdracht binnenhaalt.

Deze workshop is interactief: het oefenen en
uitwisselen van ervaringen staan centraal.
Samen gaan we aan de slag, zo leren + inspireren we
elkaar!
Feedback
En, wat zeggen deelnemers die deze workshop
eerder deden?
- “In mijn offertes kan ik nu echt duidelijk maken wat ik
doe en dat werkt als een soort keurmerk!”
- “Ik weet nu hoe ik gedoe met klanten kan voorkomen!”
- “Prima workshop, goede afwisseling tussen theorie en
praktijk, heel inspirerend”.
- “Docente uitstekende vakvrouw, goede begeleiding ook
bij opdrachten.”
Kijk verder op www.liaison.nu bij ‘Trainingen’, daar vindt u
méér info over Lia de Vries.

Praktische gegevens
Datum
25 november 2019
Tijd
18.00 – 21.15 uur
Locatie
CIC, Stationsplein 45, Rotterdam
Promotieprijs
€110,00 (i.p.v. € 150,00)*
Max. aantal
12 personen
Inschrijven
lia@liaison.nu
)* Speciaal promotieaanbod voor deze vernieuwde editie!
)* Prijs is inclusief de volledige workshopmap met uitgewerkte
lesstof en oefen-tips die u later ook nog kunt gebruiken.
Ook smakelijk broodje. Excl. 21% BTW.

Liaison Communicatie & Taal
Lia de Vries
06 30 56 26 01
www.liaison.nu

Schrijf u snel in: het aantal plaatsen
is beperkt!

lia@liaison.nu

0630562601

