
L2 - LET’S BUILD YOUR BUSINESS
Wanneer je het verlangen hebt om een eigen business uit te bouwen, onder de 
deskundige begeleiding waar 80% van het werk voor jou gedaan wordt, dan ben je klaar 
voor L2 - Let’s build your business. 

In het L2 programma krijg je: 

• Mindset methoden en - technieken op een hoger niveau 
• Het ego buster programma 
• Lessen en begeleiding in het bouwen van je eigen transformatieprogramma’s, 

workshops en seminars  
• Lessen en begeleiding in ondernemerschap en business building 
• Lessen en begeleiding in marketing en sales 

Maar… bovenal, bouwen wij jouw business motor! 

Wat betekent dit? 

1. De business architectuur opbouw 

Via de concrete lessen op het studentenplatform bouw je stap voor stap je business 
architectuur. 
Jouw persoonlijke mentor begeleidt je hier stap voor stap in. 
Maandelijks heb je een online webinar met Inge, waar zij jou helpt om jouw content te 
bepalen en te ontwikkelen.  
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2. De businessopbouw met Zoran 

• We bouwen je website (5 pagina’s, indien je dat wenst) 
• We bouwen je webshop 
• We bouwen je landingspagina's 
• We bouwen je studentenplatform 
• We bouwen je CRM systeem 
• We bouwen je campagnes om klanten te leiden 
• We bouwen je facturatie-systeem, indien nodig 
• We koppelen een payment platform aan je site zodat je klanten met kredietkaarten 

kunnen betalen 
• We bouwen je kalendersysteem zodat klanten afspraken kunnen maken 
• We programmeren je Facebook advertenties 
• We bouwen jouw campagnes, zodat je alleen de inhoud van de blogs en vlogs moet 

aanleveren 

We kunnen de business uitsluitend bouwen indien JIJ ons de inhoud levert. We doen 
inderdaad 80% voor jou, maar jij levert de inhoud eerst aan. De kost aan systemen om je 
business te runnen (zonder advertising) is om en bij de € 200 per maand. Daar kun je 
uiteraard nog geen freelancer voor in dienst nemen. Maar je moet je je wel bewust zijn 
van deze investering. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur van het programma:  
De duur is niet bepaald. Het is belangrijk dat je ons content aanlevert om je business te 
bouwen. De toegang tot het studentenplatform blijft open. 

Prijs: 
De prijs van dit programma is € 12900,00 excl. btw. (zijnde € 15609,00 incl. 21% btw).  
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