
MEER OMZET IN 12  WEKEN

GEGARANDEERD RESULTAAT MET EEN 
STERK FUNDAMENT EN DE JUISTE 

MARKETING

INFO NODIG?                             BEL 06 - 45856789



BEL VOOR INFO 06 - 45856789

MEER OMZET MET 
JOUW HORECAZAAK

VOOR WIE? 

Horecaondernemers 

die hun zaak willen 

professionaliseren en 

toe zijn aan 

structurele groei en 

resultaat door middel 

van een effectief 

werkend systeem

DE OPLEIDING
Realiseer structureel meer gasten (of klanten) die vaker 
terugkomen en die meer besteden bij ieder bezoek.

Je wilt een horecazaak die eer doet aan de kennis en ervaring die je hebt. 
Een zaak waar je trots op kunt zijn en waarin je je iedere dag als een vis in 
het water voelt. En waarmee je voldoende omzet behaalt om zonder 
zorgen te doen wat je het liefste doet en waar je goed in bent. Niet alleen 
nu, maar in de komende jaren.

12 modules
12 weken

3 livedagen 
of digitaal

Thuis of in
Oostzaan (NH)

Kleine klas
Persoonlijke 
aandacht



werken om je zaak om te bouwen, maar lukt het je niet om gasten 
(klanten) te activeren of de zakelijke markt goed te bereiken? 

Zie je wel leuke reacties bij de eerste start bij je bezorgservice, 
maar levert het per saldo maar weinig op? Voel je te weinig 
connectie met je gasten?

Herken je dit ook? Doe jezelf dan een plezier en start met het bouwen 
van een sterk fundament en een goedwerkend marketingsysteem, 
waardoor je veel meer grip krijgt op jouw resultaten.
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WAAR LOOP JIJ TEGEN AAN?

Voel je je een speelbal van de 
gebeurtenissen? Corona en de 
regels die er vanuit bovenaf 
worden opgelegd…heb je geen 
idee waar je staat over een paar 
maanden? Over een jaar?

Heb je het gevoel dat je in de 
overlevingsstand zit waarbij het 
de vraag is of je er ooit weer uit 
komt?

Ben je ontzettend hard aan het
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LEREN EN 
IMPLEMENTERENBEGELEIDING 

Deze opleiding wordt 
gegeven door Suus, horeca-

marketing specialist met 
jarenlange ervaring in 

omzetverbeteringstrajecten 
en het geven van 

trainingen, begeleiden en 
coachen van 

horecaondernemers

Lees meer over Suus via 

DEZE LINK

Opleiden doen we met één doel: 
resultaat bereiken met datgene wat 
nodig is. In een krachtige combinatie 
van online leren met (digitale) 
livedagen, zorgen we ervoor dat je 
niet alleen de juiste kennis opdoet, 
maar deze ook direct voor jouw zaak 
kan inzetten. 

Zo krijg je al resultaten vanaf het 
moment dat je aan de slag gaat met 
jouw doelstellingen.

… hoe je mogelijkheden ziet die 90% 
van de horecaondernemers niet ziet 
en leer hoe je grip krijgt op je 
resultaten.

… dat niet harder werken, maar 
slimmer & strategischer werken de 
oplossing is. Meer bereik met minder 
moeite en tijd om te werken aan díe 
zaken die jij belangrijk vindt. Doen 
waar je goed in bent.

ONTDEK…

… hoe je het enge en onbekende “social media monster” kan temmen en 
het kan gebruiken om met minder tijd, meer en nieuwe gasten (of 
klanten vanuit de zakelijke markt) kunt bereiken en aan je kunt binden.

12 modules
12 weken

3 livedagen 
of digitaal

Thuis of in
Oostzaan (NH)

Kleine klas
Persoonlijke 
aandacht

https://starplayer.nl/wie
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STUDIE OVERZICHT
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PAKKET A

We bieden deze opleiding aan in 2 varianten. Kies het pakket wat bij jou 
past en ga vandaag nog aan de slag met het verbeteren van je omzet: 

INTERESSE?

PAKKET B
12 online modules                   
incl. lesmaterialen 

Digitaal werkboek

Hardcopy Koersbord

Ten minste 3 
feedbackmomenten

3 digitale livedagen:
- Digitale live dagdeel “fix de

basis”
- Digitale live dagdeel 
“vlammen met je actieplan”
- Digitale live Masterclass

Facebook Ads

Trainingsvideo voor het team

NU MET TIJDELIJK 3 GRATIS 
BONUSSEN:

Bonus 1 (twv €115,-)
Professionele productfotografie 
met je mobieltje

Bonus 2 (twv €165,-)
Jaarkalender acties & thema’s

Bonus 3 (twv €235,-)
Kennispakket bestellen | afhalen | 
bezorgen 

12 online modules                   
incl. lesmaterialen 

Hardcopy & digitaal werkboek

Hardcopy Koersbord

Ten minste 3 
feedbackmomenten

3 livedagen:
- Live dagdeel “fix de

basis”
- Live dagdeel “vlammen met    

je actieplan”
- Digitale live Masterclass

Facebook Ads

Trainingsvideo voor het team

NU MET TIJDELIJK 3 GRATIS 
BONUSSEN:

Bonus 1 (twv €115,-)
Professionele productfotografie 
met je mobieltje

Bonus 2 (twv €165,-)
Jaarkalender acties & thema’s

Bonus 3 (twv €235,-)
Kennispakket bestellen | afhalen | 
bezorgen 
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ZIJ GINGEN JE VOOR…
“Alle tijd die ik er afgelopen weken in 
heb gestopt begint zich uit te 
betalen. Waar het eerst nog 
sporadisch was, soms weken niets, 
heb ik nu dagelijks bestellingen via 
mijn eigen bestelsite!

En de bestellingen schieten echt de 
pan uit, terwijl ik maar voor een heel 
bescheiden bedrag advertenties heb 
opgezet. Ik denk dat ik zelfs vandaag 
of morgen moet gaan stoppen met 
bestellingen aannemen omdat het 
er teveel worden. Luxe problemen!”

Yvette Snijder | Eigenaar

Sandwichbar Du Noord, Groningen

“Suus biedt met de online training “Meer 
omzet in 12 weken met jouw horecazaak” 
een zeer uitgebreid pakket aan 
hulpmiddelen om de omzet van je zaak 
een boost te geven!

De kern van de training bestaat uit een 
zorgvuldige – en voor leken te begrijpen –
uitleg hoe je online marketing kunt inzetten 
om meer klanten aan te trekken en ook hoe 
je deze meer kan laten besteden per bezoek 
of bestelling.

Kortom je krijgt bij Suus echt waar voor je 
geld, een echte aanrader!”

Roland Weygold | Eigenaar

Barolo catering, Heemstede



BEL VOOR INFO 06 - 45856789

MELD JE NU AAN!PRAKTISCHE INFO

Wil je graag meer informatie of 
advies? Neem dan contact met ons 
op! 

Je kunt natuurlijk ook altijd 
langskomen voor een kop koffie en 
een rondleiding. Mail of bel ons via 
onderstaande contactgegevens.

LESDAGEN
De opleiding bestaat uit 12 
online modules, gecombineerd 
met 3 (digitale) livedagen en 
feedbackmomenten

Tijdens de aanmelding kun je 
kiezen op welke data je voor de 
(digitale) livedagen wil 
aansluiten.

LESTIJDEN
De modules kun je volgen op 
momenten dat het jou 
uitkomt. De (digitale) live 
dagen kun je live meevolgen of 
eventueel als replay later 
bekijken.

ADRES
Horeca Vakcollege “De Ambacht”
Ambacht 14
1511 JZ Oostzaan

DIRECT AANMELDEN  
VIA DEZE KNOP

Heb jij de smaak te pakken en wil je 
direct aan de slag? Je kunt je voor 
de pilot aanmelden via 
onderstaande knop en we nemen 
dan contact met je op.

www.horecavakcollege.nl

info@horecavakcollege.nl

06 - 45856789

mailto:info@horecavakcollege.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20wat%20meer%20info%20over%20de%20opleiding%20voor%20horecaondernemers%20-%20meer%20omzet%20in%2012%20weken
http://www.horecavakcollege.nl/
mailto:HVC@suzannekuijpers.nl
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