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#COMMERCIEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VAN BRAINSTORM NAAR BUSINESSMODEL. LANDEN OP EEN A3! SUMMER SCHOOL - VIRTUAL CLASSROOM NIEUW

€ 356,95 incl. BTW

WORKSHOP “LEREN WERKEN MET HET BUSINESS MODEL CANVAS VAN OSTERWALDER”

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Weten waarom klanten bij u moeten kopen, en niet bij uw concurrent? Een strategisch en financieel kompas bij de hand hebben? Overzichtelijk op één A3? Met een
business model canvas! Dat van Osterwalder!
U leert de knepen van het vak in deze doe-opleiding! U keert huiswaarts met de vaardigheid om de bouwstenen in het canvas snel en efficiënt in te vullen.
Wie zijn uw klanten? Welke waarde biedt u hen? Op welke manier en via welke kanalen?
Welke zijn de kernactiviteiten die uw zaak draaiende houden? Met welke mensen, middelen en partners?
Wat is de kostenstructuur en het verdienmodel die uw model of idee doen werken?
Informatie om een canvas in te vullen vindt u in overvloed op het internet. Het kunnen doen leert u in deze training. Van brainstorm naar business model. En we leren
er u meteen ook een bijhorende ‘elevator pitch’ bij schrijven. Creëer constant waarde met de bouwstenen van deze tool en blijf zo uw concurrenten voor!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor iedereen de een nieuw business model wil uittekenen, een bestaand business model wil evalueren en bijsturen, een nieuw idee wil a oetsen op de commerciële
haalbaarheid, ... Voor wie de vaardigheid van het werken met het BMC van Osterwalder onder de knie wil krijgen.

Methodologie
Kan ik ook online deelnemen? Natuurlijk! De klassikale oefen- en coachingsessies gaan door in een Virtual Classroom. De taalcoach is fysiek aanwezig in het lokaal op
de campus. U hebt de keuze: u komt ook fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen. Klinkt fantastisch? Dat is het ook!

PROGRAMMA
U leert in deze doe-training:
Waarom u kiest voor het BMC van Osterwalder
Hoe het business model canvas is opgebouwd
In welke volgorde u de 9 bouwstenen invult
Hoe u uw BMC concreet maakt
Hoe u van uw BMC een passende elevator pitch maakt
Kan ik ook online deelnemen? Natuurlijk! De klassikale oefen- en coachingsessies gaan door in een Virtual Classroom. De docent is fysiek aanwezig in het lokaal op de
campus. U hebt de keuze: u komt ook fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen. Klinkt fantastisch? Dat is het ook!

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf donderdag 27/08/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 27/08/2020

WWW.SYNTRAWEST.BE
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Datum

Startuur

Einduur

donderdag 27/08/2020

09:00

12:00

donderdag 27/08/2020

13:00

16:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Corona?! Die beder bij SBM uw leerhonger nooit. Deze opleiding gaat door in een Virtual Classroom. Dat wil zeggen: de docent is fysiek aanwezig in het lokaal op
de campus. U hebt de keuze: u komt fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen.

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”
Eenvoudig: dan wandelt iedereen online binnen! Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt
meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie? Hoe niet: de so ware die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om
vraagt. Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.
Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).
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