
B E T E R 
D O E N

Ben jij overtuigd dat er veel meer in jouw bedrijf zit? Dat 
je er meer uit kan halen? Wij ook! 

Wij willen je begeleiden om het beter te doen.

Reboot specialiseert zich in het begeleiden van 
MKB-bedrijven en ondernemers om het beter te doen.

Marketing
Consulting
Concept development



Na een 
reboot gaat 
het altijd 
beter.
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Kennis maken met:
Ferdi vd Bergh
Eigenaar Reboot

Ondernemers helpen om 
beter te doen is mijn 
passie. Vanuit een 
persoonlijke aanpak, 
met een passie voor 
mens en samenleving. 

Ik luister meer dan 
dat ik praat maar heb 
wel een uitgesproken 
mening. Als marketeer 
hielp ik grote 
organisatie in NYC 
nieuwe inkomsten 
genereren met online 
strategie. 
Daarna actief 
betrokken geweest bij 
opbouw van Kaars 
Koffie. 

Altijd passie gehad 
om MKB-ondernemers en 
ANBI’s te laten 
scoren. Let’s meet!
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Je bent als ondernemer altijd bezig met strategie. Hoe 
zorg je ervoor dat het beter gaat?
 
Beter voor het bedrijf. 
Beter voor de omzet. 
Beter voor de samenleving. 
Beter voor jezelf.
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Reboot bouwt mee om een merk neer te zetten dat beter 
doet. In de eerste plaats voor de onderneming en de klant. 
Maar Reboot helpt bedrijven ook graag beter doen voor een 
ander. Niet omdat het moet maar omdat het kan! Goed doen 
met je bedrijf heeft namelijk bewezen voordelen. Verhoogd 
werkplezier bijvoorbeeld.

Beter doen is onze specialiteit. 
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Welke strategie past bij jouw onderneming? 
Online? Google? Nieuwe website? 

Deze vragen zijn in eerste instantie niet relevant!

De goede vragen zijn: 

Waar wil jij naartoe? (richten)
Wat is er nodig om daar te komen? (inrichten)
Hoe ga je het uiteindelijk doen? (verrichten)



Alles begint met 
persoonlijk 
contact.

Laten we 
afspreken voor 
een koffie met 
wat lekkers...

Maak een afspraak
010-340 1911
info@rebootspecialists.nl
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Enkele 
diensten Reboot360: Een volledige nieuwe marketingstrategie voor 

jouw onderneming.

Triple Win: Opzoek naar winstgevende concepten in je 
huidige gang van zaken. Dat betekent: Meer omzet, meer 
tevreden klanten en een betere wereld.

Brand Me: Ontwikkel jezelf als autoriteit in de markt.
Zowel voor ondernemers als ondernemingen.

Media/PR Campagne

Conceptontwikkeling

Cultuur-creatie

Online aanwezigheid
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Wij bouwen mee 
aan het succes 
van Kaars Koffie.
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Reboot 360
Je hebt een goed product en je bedrijf groeit.
Je gelooft dat er meer kansen zijn voor jouw onderneming. Toch zie je 
nog niet het resultaat dat je denkt te kunnen bereiken. Frustrerend!

Het gevaar: je gaat vanalles proberen omdat andere het ook doen... 
Maar het kost alleen maar tijd - zonder echt resultaat.

Met Reboot 360 ga je ontdekken welke strategie past bij jouw bedrijf. 
We beginnen met een inspirerende kick-off sessie, gevolgd door 3 
middagen waarin jij je tanden zet in de strategie achter jouw idee. Je 
gaat aan de slag met de belangrijkste vragen in jouw onderneming. Op 
deze manier vorm je een blauwdruk voor de marketingstrategie van jouw 
onderneming, waarmee je telkens kunt bepalen wat je volgende stap is 
tot succes. Geen gissen meer naar het grote onbekende – maar duidelijk 
inzicht in jouw persoonlijke strategie. 
Onze inzet is niet om je meer ideeën te geven (die komen vanzelf), 
maar je toe te rusten de ideeën die je al hebt tot een succes te 
maken!
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Reboot 360 ontwikkeltraject  
● Ontdek waarom je doet wat je doet.  
● Bepaal waarom jouw bedrijf doet wat het doet 

 
● Bepaal wie jouw klant is en richt alles in 

om hem volledig te bedienen  
● Maak jouw bedrijf merkWAARDIG en ontwikkel 

het tot beste bedrijf in jouw markt en voor 
jouw klanten.  

● Je weet waar je naartoe wilt en hoe je daar 
gaat komen.  Creëer producten en diensten 
die continu aangepast worden op de behoefte 
van jouw klant  

Met behulp van de 5W methode krijg je een 
volledige helicopter-view van jouw kansen. Vat 
alles samen in een strategisch marketingplan en je 
kunt de komende 3 jaar vooruit.

11

Kosten:
4 clinics (dagdelen) op locatie: €2000



Over Reboot 360:

Heel veel stof 
tot nadenken, 
duidelijke basis. 
Je legt de lat 
hoog: Heerlijk!
 


Hadassa Lok - 
VanStoerHout
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Triple Win
Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde van BETER doen. Niet alleen 
het behalen van winst - maar ook waarde toevoegen aan een ander, daar 
gaat het om. Onze maatschappij geeft ons steeds meer mogelijkheden om 
in te springen, en een goede ondernemer wordt er zelf ook beter van.

Triple Win bereik je wanneer niet twee, maar drie partijen profiteren 
van een handelsovereenkomst:
- Jij als ondernemer
- De klant
- ‘Het sociale doel’, vaak kwetsbare partij.

Ondernemers die graag meer willen doen met hun onderneming genereren 
en meer omzet, en verhogen bijvoorbeeld het werkgeluk van medewerkers. 
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In twee interactieve sessie bouwen we aan een 
Triple Win concept voor jouw onderneming. We 
kijken naar jullie kernwaarden en jullie 
kernactiviteiten. Waar liggen raakvlakken bij 
thema’s die jullie interesseren maar bovenal ook 
meer voldoening en omzet gaan opleveren. 

Kosten: 
2 clinics op locatie: €1000



Bedankt voor heel 
veel waardevolle 
informatie...en 
aanzet to 
ambitieuze 
doelstellingen.

Thijs C Jansen -
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Brand Me
Er is geen ruimte meer voor nog meer reclameboodschappen. Mensen 
willen zeker weten dat ze goede keuzes kunnen maken. Wie hebben ze 
daarvoor nodig? Mensen die weten waar het over gaat. 
Ervaringsdeskundigen die hun kennis delen. 

Ondernemers die andere graag verder helpen door hun kennis te delen 
worden marktleiders in hun vakgebied. 
Maar hoe doe je dat? En hoe kun je er ook goed mee verdienen? 

Transformeer jouw kennis en passie tot resources voor andere en ontdek 
jouw persoonlijke merkwaarde.
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Brand Me is voor ondernemers en ondernemende 
mensen die met de hedendaagse 
communicatiemiddelen hun verhaal kwijt willen en 
zo bouwen aan hun eigen merk.

Kosten: 
2 clinics: €900
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Media/PR Campagne
Aansluiten bij 
jouw doelgroep, 
online, on air of 
op papier. Reboot 
staat je bij in 
de ontwikkeling
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Concept-
ontwikkeling
Creativiteit en 
het vermogen om  
buiten de lijnen 
te denken maar 
binnen de lijnen 
te budgetteren.
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Cultuur-creatie
Het hele bedrijf 
moet mee.
Bouw een cultuur 
waar iedereen 
werkplezier 
ervaart.

Bekijk de video

http://rebootspecialists.com/cultuur
http://rebootspecialists.com/cultuur
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Online aanwezigheid
Bouw een web-strategie waarmee je scoort bij klant en prospect. 
Google optimalisatie, social media integratie en app-ontwikkeling 
behoren tot de mogelijkheden.
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Reboot Specialists
Pascalstraat 13
2811 EL Reeuwijk
010-340 1911

www.rebootspecialists.nl

http://www.rebootspecialists.nl

