
Stap uit je tredmolen en ga op 
een veel leukere manier meer 

geld verdienen!
Ondernemers verdienen meer lol in het leven.
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Ren jij je suf zonder vooruit te komen?

• Kom je iedere dag moe thuis na weer een dag 
buffelen?

• Krijg je geen energie van je werk, maar kost het je 
wél steeds meer inspanning?

• En vallen de verdiensten ook nog eens tegen?
• Vraag jij jezelf af hoelang je dit nog kunt 

volhouden?
• Droom je van meer plezier in je werk en wil je 

meer geld verdienen om te genieten van het 
leven?

© Fred Rutgers



Maak jij je vaak zorgen?
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Ondernemen hoort leuk te zijn!

• Veel te veel ondernemers ervaren hun werk als zwaar 
en saai.

• Veel ondernemers moeten vechten om het hoofd 
boven water te houden en hebben het gevoel dat ze 
vrijwel geen kant meer op kunnen.

• Veel ondernemers ervaren dit als een moeras waarin 
ze steeds verder wegzakken.

• Te veel ondernemers missen hierdoor de lol in hun 
werk en hun leven.

• Ondernemen hoort leuk en succesvol je zijn en ik kan 
je daarbij helpen!

• Met mijn aanpak verdien je op een leuke manier met 
minder stress meer geld.
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Wanneer heb jij voor het laatst?

• Toen je thuis kwam na een dag op de zaak je partner 
enthousiast verteld over wat je die dag op de zaak 
hebt meegemaakt en of bereikt?

• Het gevoel gehad dat je met je bedrijf een forse stap 
voorwaarts heb gemaakt?

• Het gevoel gehad dat je echt plezier hebt gehad in wat 
je doet?

• Het gevoel gehad dat je de financiële resultaten hebt 
geboekt die je zou willen boeken?

• Je op zondagmiddag al verheugd op de leuke dingen 
die je morgen weer mag doen in jouw bedrijf?

• En zou je dat allemaal wel willen?
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Doe jij of er niets aan de hand is?
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Sta je open om het anders aan te pakken?

• Wil jij wél plezier beleven aan jouw onderneming?
• Wil jij groeien als mens en ondernemer en 

bouwen aan een veel betere verhouding tussen 
werk en genieten?

• Wil je zoveel verdienen dat je minder zorgen en 
stress hebt en samen met je dierbaren genieten 
van de leuke dingen in het leven?

• En sta je open voor hulp van iemand die jou hier 
écht bij kan helpen?
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Ben jij bereid om te investeren?

• Ben jij bereid om te investeren in jouw eigen 
ontwikkeling en die van je bedrijf?

• Ben jij bereid om je geheel open te stellen voor 
een andere aanpak?

• Ben je ook bereid om tijd te investeren om hier 
echt mee aan de slag te gaan?

• Ben je bereid om hulp te aanvaarden van iemand 
die op basis van aantoonbare ervaring en resultaat 
weet hoe ook jij dit kunt realiseren?

• Dan ben ik bereid om keihard met jou hiermee aan 
de slag te gaan.
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Voor wie is dit bedoeld?

• Voor ondernemers die nu echt hun 
ondernemersdromen willen gaan realiseren.

• Voor ondernemers die zich niet telkens weer willen 
verschuilen achter excuses.

• Voor ondernemers die klaar zijn voor een nieuwe 
fase van groei met hun bedrijf.

• Voor ondernemers die buiten hun comfortzone 
durven stappen.

• Voor ondernemers die niet willen wachten op wat 
het lot hun brengt, maar die hun lot volledig in 
eigen handen willen nemen.
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Wat vraag ik van je?

• Een paar uur tijd per week.
• Een open mind.
• Enthousiasme en doorzettingsvermogen.
• Zelfdiscipline om te doen wat we afspreken.
• Drive en passie.
• En de echte ambitie om je leven als ondernemer te 

veranderen.
• Want, ik kan je alle kennis en ervaring beschikbaar 

stellen en je helpen waar mogelijk, maar 
uiteindelijk moet jij het wel zelf doen!
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Wat kun je van mij verwachten?
• Gedurende 8 weken volg je op een vast tijdstip in de 

week mijn online seminar. Hierbij krijg je elke week 
één of meerdere lessen. Onderwerpen hierbij zijn o.a. 
– persoonlijke ontwikkeling. 
– Hoe ga ik meer uit mijzelf, mijn team en mijn bedrijf halen? 
– Hoe ga ik leren om meer aan mijn bedrijf te werken i.p.v. in 

mijn bedrijf?
– Hoe creëer ik meer kans op succes?
– Hoe maak ik de stap van niet meer proberen te verkopen 

wat ik wil verkopen naar verkopen wat mijn klanten willen 
kopen?

– Wat heb ik mijn klanten eigenlijk te bieden en wie zijn mijn 
echte klanten eigenlijk?

– En nog veel meer!
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Wat kun je nog meer van mij verwachten?

• Hoe kom ik beter met meer klanten in gesprek?
• Hoe herken ik kansrijke klanten? En hoe zorg ik 

ervoor dat die klanten meer en vaker van mij 
willen kopen?

• Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf en ik telkens 
weer mee bewegen met de ontwikkelingen in de 
markt?

• Hoe bereik ik meer met mijn team?
• Hoe bepaal ik de waarde van mijn aanbod en krijg 

ik ervoor wat het waard is?
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Maar ook dit mag je van mij verwachten.

• Gedurende 26 online vragensessies kun je 1 jaar 
lang bij mij terecht met al jouw vragen. Ik zal je 
dan waar mogelijk helpen en er alles aan doen om 
je telkens weer te inspireren.

• Je krijgt mijn 5 boeken waarin je nog veel meer 
tips krijgt en bovenal veel inspiratie! Wees niet 
bang, deze boeken lees je echt in één adem uit.

• Toegang tot de besloten social-media groep waar 
je kunt netwerken met al mijn relaties, kennis kunt 
delen en kunt leren van anderen.
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Dit is jouw lespakket
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Waarom kan ik jou écht helpen?

• Ik ben geboren en getogen als ondernemer.
• Ik heb leiding gegeven aan diverse bedrijven met 

tussen de 5 en 500 medewerkers.
• Ik heb een bedrijf binnen 3 jaar laten groeien van 

1,85 mio omzet naar 12,5 mio.
• Ik heb diverse bedrijfsconcepten bedacht, de 

plannen gefinancierd gekregen en de boel op 
poten gezet.

• Ik heb in diverse (zeven) landen bedrijven 
geholpen om van verlies weer naar winst te 
gaan.
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En ook met deze ervaring kan ik je helpen

• Ik weet hoe je heel erg veel geld kunt verdienen met een 
bedrijf.

• Maar ik weet ook hoe het voelt als je alles weer kwijt 
raakt. Ga terug naar start, u ontvangt géén 200 Euro en 
alle huizen zijn weer van de bank.

• Maar het is mij ook gelukt om vanuit niets wéér aan de 
top te komen.

• Ik werk voor opdrachtgevers uit 7 verschillende landen.
• Mijn kleinste klant heeft een omzet van 2 ton. Mijn 

grootste doet meer dan 10 miljard omzet.
• Ik beschik over een enorm actief netwerk waar mijn 

klanten vaak van profiteren.
• Mijn boeken worden veel gelezen, krijgen positieve 

feedback, zijn praktisch, geschreven in spreektaal zonder 
jargon, je kunt veel dingen morgen al toepassen zonder 
grote investeringen te hoeven doen.
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Wat is de waarde van dit alles?

• Wat zou jij het zélf waard vinden als deze aanpak 
jouw leven echt radicaal ten voordele zou 
veranderen?

• Wat maakt het uit wat het jou kost? 
• Het gaat erom wat het je gaat opleveren!
• Als deze aanpak je drie keer je investering aan extra omzet

oplevert dan ben je al ruim uit de kosten.
• Maar je hebt hier natuurlijk nog jaren profijt van

• Totale waarde van dit aanbod is dat je bedrijf gezonder wordt 
en jij meer plezier in je werk hebt!

• Maar wat kost dat dan?
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Investeer in jezelf.

• Investeer in jezelf en in de groei van jouw bedrijf.
• Deze aanpak heeft zichzelf in de praktijk al voor 

vele ondernemers bewezen.
• Je kunt nu meedoen voor maar 1875,00 Euro of 

4 keer 495,00 Euro in vier maandelijkse 
termijnen.

• Ik garandeer jou rendement op deze 
investering.

© Fred Rutgers



Claim nu jouw deelname!
• Nogmaals dit is een unieke kans om een 

doorbraak in je leven te realiseren.
• Dit kon wel eens je beste investering in jaren zijn.
• Je loopt bijna geen risico door onze 75% geld 

terug regeling als het voor jou niet werkt!

• Kijk voor alle details en om je direct aan te 
melden op www.samenwerkenaansucces.online
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http://www.samenwerkenaansucces.online/

