
Visual Call aanbod
Zie je jezelf hierin terug?
Je loopt al een tijdje rond met een bepaald talent, idee, product of dienst die je wilt lanceren
maar weet alleen niet hoe je het neer moet zetten en loopt regelmatig tegen deze issues
aan...

● Je weet eigenlijk niet zo goed waar te beginnen. 
● Je vindt het moeilijk om jezelf zichtbaar te maken
● Je bent klaar om jezelf als expert neer te zetten maar weet niet hoe
● Je wilt meer mensen bereiken op social media 
● Je vindt het lastig om steeds te verzinnen wat je moet plaatsen op social media, je

blog of nieuwsbrief
● Je visie naar beeld en content vertalen vind je lastig 
● Je bent al een beetje zichtbaar maar het slaat nog niet genoeg aan. 
● Heb je jouw ‘why’ niet binnen één tel paraat?

Als jij je in bovenstaande punten herkent dan zit je hier goed! 

Jij hebt iets te bieden, hebt een mooie missie en bent goed in wat je doet. Alleen laat je dit
nog niet genoeg zien. Je weet het eigenlijk wel, jouw verhaal dat is de kern. Want juist in
jouw verhaal en jouw drijfveren: daarin zit jouw onderscheidend vermogen. 
 
Het is tijd om jezelf en jouw bedrijf echt in de markt te zetten en jouw onderneming
naar the next level te tillen.

Ik help jou tijdens je maandelijkse Visual Call graag om het juiste verhaal van jouw bedrijf te
vertellen. Samen gaan we zorgen dat je meer helderheid krijgt in je business concept en
komen we met een passende aanpak voor je knelpunten.

Na elke sessie ontvang je een reader met praktische info over de besproken issues en
opdrachten die je direct kunt toepassen in je business.
 
De Visual Calls zijn los te boeken maar het advies is om een 6 maanden traject af te sluiten,
om zo samen echt stappen te kunnen maken.



Eenmalig € 97,-
● Consultatie Call + merk vragenlijst Om meer te weten te komen over jouw merk en

het beste pakket voor jouw fotografie behoeften te bieden.

Koop je een strippenkaart, dan ontvang je een gratis sparsessie van 30 min erbij!

3x Strippenkaart € 291,- (ook maandelijks aflosbaar)

6x Strippenkaart € 582,- (ook maandelijks aflosbaar)

De strippenkaarten zijn inclusief

● Consultatie Call + merk vragenlijst Om meer te weten te komen over jouw merk en
het beste pakket voor jouw fotografie behoeften te bieden.

● Kijk terug optie Een video-opname van onze call zodat je deze terug kunt kijken
● Reader Een reader met praktische info over de besproken issues, advies en

opdrachten die je direct kunt toepassen in je business.
● Mogelijkheid tot face2face Calls zijn incl. Video call of face2face gesprek (alleen in

den haag).
● Evaluatiemoment Samen blikken we terug op je traject om een verder plan van

aanpak te maken die je of alleen of weer samen met mij gaat doorlopen

● Korting Op alle Sass Visual diensten en Jael Reve content managing diensten

*Alle prijzen zijn inclusief btw.
*Jou strippenkaart te goed is maximaal een jaar geldig

Visual Bootcamp € 782,- (ook in delen aflosbaar)

Wil je het liefst zo snel mogelijk aan de slag met je brand?

Dan is de Visual Bootcamp your best choice!

We gaan samen 1 dag intensief aan de slag om jouw brand in kaart te brengen. Voorafgaand
de bootcamp ontvang je een consultatie call en merk vragenlijst zodat ik duidelijk inzicht heb
in jouw situatie. We werken tijdens de bootcamp 7 uur lang aan jouw aanpak voor een sterke
merkstrategie. Het wordt een dag met veel informatie, creatie en Sass!



What’s in it for you?
● Een consultatie call + merk vragenlijst
● We gaan je WHY helder verwoorden
● Je diensten in kaart brengen
● Je doelgroep bepalen
● Je brand identity bepalen
● Een complete PVA om je brand te lanceren
● Reader inclusief opdrachten
● Lunch
● Face2face in Rijswijk/Den Haag
● Inspiratie, Informatie en Helderheid


