
Verdienmodel in een dag
In één dag een simpel, lekker geprijsd verdienmodel, waarmee jij als dienstverlener
direct je agenda leger en je impact groter maakt.

Incl. persoonlijk actieplan om het meteen moeiteloos aan de man te brengen.

Eerstvolgende editie op vrijdag 7 oktober in Haarlem

Je houdt met heel je hart van je vak, je bent nog elke dag dankbaar dat je niet meer in
loondienst zit, maar HOLY MOLY wat zit je agenda vol.

Minder klanten zou je instant meer vrijheid opleveren, maarja… dat doet zeer op je rekening.
Bovendien: welke van je darlings kill je, want je wilt wel het verschil (blijven) maken met wat
jij te brengen hebt. Je wilt je bovendien blijven ontwikkelen, doorgroeien en jezelf blijven
uitdagen. Hoe doe je dat als je met minder klanten gaat werken?

De oplossing ligt dichterbij dan je denkt

Natuurlijk heb je al wel eens nagedacht over het verhogen van je tarieven. Maar:
● Prijs je jezelf dan niet uit de markt?
● Ben je daar dan over een paar maanden nog steeds blij mee, of went het snel en

moet je er dan niet veel later weer een paar tientjes bovenop doen?
● Hoe ga je dat gesprek prettig aan bij bestaande leuke klanten?
● Bovendien: is het alleen het geld? Of is er meer aan de hand dat je niet meer zoveel

plezier en vuur als vroeger voelt?

The struggle is real.
De oplossing net zo dichtbij.

Met een ander verdienmodel.

Verdienmodel in een dag

Tijdens deze eendaagse ontdek en ontwikkel je stap voor stap het voor jou perfecte,
eenvoudige verdienmodel. Een model waarmee je meteen de dag erna de boer op kunt.
Waarmee je lucht creëert in je werkweek en het veel groter kunt gaan spelen als
ondernemer.

Denk aan:
● Een 1:1 coachingstraject
● Een workshop
● Consultancy of andere meer adviserende diensten
● Pakketten waarin je jouw diensten bundelt
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Bovendien ontvang je van mij templates en een simpel actieplan, waarmee je het meteen
moeiteloos aan de man brengt.

Ontdek alles wat je nodig hebt om te stoppen met uur/factuur

Na Verdienmodel in een Dag weet jij precies:

● hoe jij je bedrijf helemaal anders in kunt richten, met een veel legere agenda
● hoe jij met een nieuw aanbod nog veel meer van waarde kunt zijn voor jouw klanten

dan je nu op basis van je kostbare tijd bent
● welke aantrekkelijke belofte jij jouw klanten met je aanbod kunt doen
● welk prijskaartje daaraan moet hangen
● welke eerste acties je direct na deze dag kunt ondernemen om het ook daadwerkelijk

op korte termijn te verkopen

Kortom: je hebt alles in handen om je bedrijf helemaal anders, met veel meer vrijheid in te
gaan richten! En was je daar niet voor gaan ondernemen?

Dit krijg je

● Een dag lang mijn persoonlijke begeleiding, in mijn eigen kantoorpaleis op een
schitterende, inspirerende locatie.

● Mijn allerbeste vragen en tools om stap voor stap het voor jou ideale verdienmodel te
ontdekken.

● Overige materialen om je eigen creativiteit volledig de vrije loop te laten.
● Een kleine, inspirerende groep van max 5 ondernemers die op precies dit punt in hun

bedrijf staan. Een fantastische kans om je netwerk uit te breiden dus.
● De allerbeste koffie, thee, snacks en lunch, want food is life. Net als bier trouwens. Of

wijn, als je dat lekkerder vindt.

Voor wie is Verdienmodel in een Dag?

Deze dag is interessant voor jou als je dienstverlener bent, op dit moment hoofdzakelijk je
tijd verkoopt en tegen één of meerdere plafonds aantikt in je business:

● Je agenda zit zo vol dat je niet toekomt aan nieuwe klanten of het doorontwikkelen
van je bedrijf.

● Je (uur)tarief begint zo hoog te worden dat je bang bent jezelf uit de markt te prijzen.
● Je omzet stagneert of groeit maar mondjesmaat, terwijl jij met de dag beter wordt in

wat je doet.
● Je wilt nog hogere kwaliteit kunnen leveren voor je klanten.
● Je wilt uit de meer dienende, ondergeschikte rol stappen om meer gelijkwaardig

naast je klant te kunnen gaan staan.
● Je hebt de coulissen wel gezien en hebt zin in het podium.
● Je bent klaar met dat kleine en voorzichtige. Het is tijd voor GROOTS ondernemen.
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Deze dag is daarnaast perfect als je als wel eens gespeeld hebt met het idee om met
mij te werken. Dit is je kans om een keer te proeven aan mij als coach en om te
ontdekken of een langere samenwerking iets voor je is.

Over Digna

“Voordat ik als business coach Freelance to Freedom (podcast en gelijknamig traject)
lanceerde, was ik freelance copywriter en content creator. Een logische stap na jarenlang in
de marketing en communicatie te hebben gewerkt.

Tot ik merkte: dit werkt toch niet voor mij. Hier had ik mijn baan niet voor opgezegd. Ik wil
meer vrijheid, meer podium, meer impact, meer omzet en vooral meer kunnen betekenen
voor mijn klanten. Dus koos ik voor een nieuw verdienmodel, en here we are.

Ik ben creatief én commercieel. Ik heb zo 10 kansen voor je gespot. Maar ik ben geen
fladderaar, want in mijn jaren als copywriter heb ik geleerd om snel tot de kern te komen.
Om de juiste vragen te stellen, zodat jij de antwoorden vindt.

Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag die nu boven je hoofd hangt: ‘Ik wil het wel anders,
maar HOE dan?!’

Dat ontdek je sowieso tijdens deze dag.”

Meld je direct aan

Tot en met 31 juli 2022 meld je je aan voor het
eenmalige tarief van €949.
Daarna gaat de prijs omhoog naar €1199.

Aanmelden is simpel. Stuur een mail naar
info@dignabrand.nl en verzeker je nu van een van die
plekken. Dit is ook de plek waar je terecht kunt met al je
vragen over deze dag!

Je aanmelding is definitief bevestigd zodra de factuur die je na aanmelding in je inbox
ontvangt is betaald.
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