INSCHRIJFFORMULIER MARKETING & MANAGEMENTONDERSTEUNING

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mailadres

Website

Opbouw van het abonnement (Alle tarieven gelden exclusief BTW)

Eénmalig

Bedrag per maand

Abonnement A

Startdatum

• Gratis aanvangsanalyse zowel intern als extern (deskresearch)
• Gratis teamavond met verkooptraining en bekendmaken doelen
aan personeel a.h.v. aanvangsanalyse
• 4 x per jaar een compleet uitgewerkt marketingplan
• 4 x per jaar een to-do-lijst voor realisatie van doelstellingen
• Maandelijks contact over voortgang van de doelstellingen
• Winkelcheck met pva
• 1 x per jaar assortimentsanalyse
• Brutowinst analyse van 10 artikelen (in de zomer)
• 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief voor medewerkers (input)
• Hulp bij opstarten FG en nabepreking
Tarief per filiaal per maand E 50,00

E

350,00

E

1050,00

Per kwartaal

Bedrag per maand

E
Per kwartaal

E

Aantal

Datum

• Gratis aanvangsanalyse zowel intern als extern (deskresearch)
• Gratis teamavond met verkooptraining en bekendmaken doelen
aan personeel a.h.v. aanvangsanalyse
• 12 x per jaar afstemmingoverleg ‘in house’ met MT
• 4 x per jaar een compleet uitgewerkt marketingplan
• 4 x per jaar een to-do-lijst voor realisatie van doelstellingen
• Maandelijks contact over voortgang van de doelstellingen
• Winkelcheck met pva
• 1 x per jaar assortimentsanalyse
• Brutowinst analyse van 10 artikelen (in de zomer)
• 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief voor medewerkers (input)
• Hulp bij opstarten FG en nabepreking

E
E

1500,00

E-mail voor facturering:
Per kwartaal

E

Aantal

E

250,00
Per kwartaal

E

750,00

Facturering
U ontvangt een factuur via uw e-mail
Abonnement wordt vooraf betaald via een
factuur per kwartaal
Er wordt gewerkt met een betaaltermijn
van 14 dagen

Bedrag per maand

E
Per kwartaal

Aantal

Opmerkingen

E

Strategie schrijven

E

340,00

Lokaal marktonderzoek (inclusief 3 concurrenten)

E

500,00

Excl. extra reiskosten

E

50,00

Excl. extra reiskosten

Extra verkooptraining (in huis)

E

500,00

Facebook klanten enquête (incl. analyse en PVA)

E

340,00

Schets winkelaanpassing
Incl. grove begroting, foto’s, bespreking en 2D schets

E

600,00

Schets winkelaanpassing
Incl. officiële offerte, aanzichten, bespreking, advies en 3D schets

E

1950,00

Pakketten verkoop eindejaar

E

340,00

E

200,00

Tarief per uur

Uitvoeren Functioneringsgesprekken

Handtekening voor akkoord (in tweevoud opgemaakt)

Bedrag per maand

E

Gratis aanvangsanalyse zowel intern als extern (deskresearch)
4 x per jaar afstemmingsoverleg ‘in house’
4 x per jaar een compleet uitgewerkt marketingplan
4 x per jaar een to-do-lijst voor realisatie van doelstellingen
Maandelijks contact over voortgang van de doelstellingen
1 x per jaar assortimentsanalyse
1x per 3 maanden een nieuwsbrief voor medewerkers (input)

Tarief per filiaal per maand E 50,00

500,00
Per kwartaal

Abonnement C ‘Light versie’
•
•
•
•
•
•
•

Maandtarieven zijn gebaseerd op een abonnement
met een overeenkomstduur van 1 jaar. Deze wordt
hierna (zonder opzegging) automatisch steeds met
dezelfde periode verlengd. Schriftelijke opzegging kan
3 maanden voor einde overeenkomst bij Ron Brinkhuis
Advies via ron@brinkhuisadvies.nl.
Contributie wordt betaald via een factuur per kwartaal.

Abonnement B

Tarief per filiaal per maand E 50,00

Afhandeling contributie

Excl. opmaakkosten

Webshop aanmaken en online zetten
ShopForce

Excl. extra reiskosten

Ron Brinkhuis Advies
Marketing en management ondersteuning

Webshop actueel houden en promoten

E

160,00

Facebookberichten maken

E

160,00

Elke week 3 berichten

Ron Brinkhuis Advies
Bergweg 1
8151 PE Lemelerveld
ron@brinkhuisadvies.nl
Telefoon 06 22 85 87 87

www.ronbrinkhuisadvies.nl

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden ontvangt u gelijktijdig met uw eerste factuur

