
T A R I E V E N  2 0 1 7



WORKSHOP - NEXT LEVEL SELLING

D I E N S T E N

Waarmee behaal je de beste resultaten 
tijdens verkoop? 

Hoe verkoop je zonder "verkoperig" te zijn? 
Wat zijn de belangrijkste zaken tijdens de 

verkoop en wat moet je zien te voorkomen?
Hoe zorg je ervoor dat je geen korting geeft 

of uitsluitend verkoopt op basis van prijs? 
Hoe maak je de echte connectie met jouw 

gesprekspartner en kom je achter de 
wensen?

Hoe neem je alle bezwaren weg en maak je 
jouw verkoopgesprek leuk?

DIRECT RESERVEREN

KRIJG ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN 

Eenmalige investering                                 €897

http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/


WORKSHOP - ONLINE RESULTAAT 

D I E N S T E N

Wat zorgt voor het beste resultaat in jouw 
situatie?  
Hoe ga je social media inzetten om jouw 
doelen te bereiken?  
Welke online strategie werkt het best voor 
jouw bedrijf of doelgroep? 
Ga je budget spenderen aan adverteren, of 
vooral op content marketing inzetten? 
Ben je oprecht bekend met alle online 
opties en mogelijkheden?
Kun je al je keuzes voor content, kanalen 
en campagnes strategisch onderbouwen? 
Weet je oprecht wat voor jouw situatie het 
beste resultaat geeft?

DIRECT RESERVEREN

KRIJG ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN 

Eenmalige investering                                 €897

http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/


D I E N S T E N

Tijdens mijn interactieve lezingen deel ik mijn ervaringen, visie & strategieën die ik o.a. als Business 

Coach & Sales manager in mijn 15 jaar bij partijen als Reed Business, Eelco de Boer & Winst heb 

opgebouwd. 

Mijn stijl van spreken is zowel luchtig als diepgaand, een combinatie van praktijkervaring & 

theorieën. Op een manier die het voor iedereen toegankelijk & begrijpelijk maakt, met genoeg ruimte 

om vragen te stellen en cases voor te leggen.  

Mijn cliënten zijn ondernemers, beslissingsmakers, eigenaars, business clubs, DGA’s, CEO’s, 

managers, consultants & coaches. 

De onderwerpen die ik tijdens mijn workshops & lezingen behandel zijn: 

Verkoop naar het volgende niveau brengen 
Het optimaliseren van de (online) marketing & conversie 
Strategieën & structuren om de transitie van Hard werken 
naar Smart werken te maken

L E Z I N G €497- €997 

MOGELIJKHEDEN BEKIJKEN 

http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
http://jvsbusinesscoach.nl/product/jerry-als-spreker
http://jvsbusinesscoach.nl/product/jerry-als-spreker




REFERENTIES

- Eelco de Boer - Winst.nl

"Ik ervaar Jerry als gestructureerd en deskundig. Wat hem onderscheidt is consistentie, structuur en goede    
 opvolging. Hij is enthousiast, geeft je een goed gevoel, houdt echt van zijn vak en is altijd op zoek naar 
 ontwikkeling  hierin. Aan Jerry heb je een 'omzetverhoger' voor je bedrijf" 

"Ik heb de workshop van Jerry als zeer plezierig en leerzaam ervaren. Vaak zat er een “oh ja” momentje in 
wat vervolgens werd aangevuld door nuttige tips en trucs. Met name in het gebruik van (sociale) media.

- Remco Kleijn - MVGM Vastgoed

"Jerry heeft echt mijn ogen geopend en heeft me inzicht gegeven in wat er anders kan. Nadat ik verschillende 
 “standaard”  trainingen had gevolgd wilde het niet lukken. Ik besloot Jerry in te schakelen en na aantal goede           
   gesprekken heeft hij mij een hele andere kant laten zien. Hij heeft kennis en duidelijk veel ervaring. Ik zie hem     
   als  een  voorbeeld en zou hem zeker aanbevelen als je vast zit of niet verder komt. Bedankt Jerry!"

- Marc Sijbrands - Manager Allround Camper

“Op een fantastische locatie hebben circa 45 Business Club leden ademloos naar de tips & tricks van Jerry geluisterd. 
Tijdens de handvaten, die Jerry de leden aanreikte was er ook de ruimte om eigen problemen  met klanten voor te leggen, 
waardoor er een mooie interactie tussen de spreker en het publiek ontstond. Een leerzame &  gezellige avond!” 

- BCK - Business Club

"Als ik iemand  zou aanbevelen, zou dat zonder twijfel Jerry zijn. Wat Jerry zo bijzonder maakt is dat hij
als een van de weinigen aan andere ondernemers kan uitleggen waar ze de fout in gaan & hoe ze dat op

een slimme wijze kunnen aanpassen en verbeteren. Ik sta steeds weer te kijken van hoe de
opdrachtgevers van Jerry met dezelfde, of zelfs minder inspanning, veel betere resultaten behalen"

- Peter Post - Copywriter

https://winst.nl/
https://www.mvgm.nl/
http://jerryvanstaveren.nl/home/diensten/
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
https://peterpost.com/


OVERZICHT

Workshop - Next Level Selling

Workshop - Online Resultaat 

Lezing 

Eenmalige Coaching sessie

Coaching sessie via Skype

Aantal personen aanwezig

<10 >10 >20 >30

€ 897

€ 897

€ 497 € 597 € 697 € 997

€ 897

€ 897

op afspraak

op afspraak

op afspraak

op afspraak

* Prijzen zijn exclusief BTW

   Bekijk hier de algemene voorwaarden

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t.€ 497

€ 197

http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=348
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=351
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=353
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=355
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://jerryvanstaveren.nl/wp-content/uploads/2015/09/Algemene-Voorwaarden-Jerry-van-Staveren.pdf
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://www.bcklazienaveen.nl/nieuws/succesvolle-verkooptraining-op-een-fantastische-locatie
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=293
http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=297


Jerry heeft veel ervaring op het gebied van verkoopbevordering & strategie. 

Dat gaat van marketing via social media tot conversieverhoging  & eigenlijk alles 

wat daar tussenin zit.  Met als doel om het uiteindelijke resultaat te vergroten. 

Niet harder, maar juist SMARTER werken 

Hij heeft een sterke online focus en komt dan ook het best tot zijn recht bij 

bedrijven die eenzelfde focus hebben & graag meer resultaat willen behalen met 

minder moeite. 

Je zou hem dus eigenlijk als verkoper verpakt als online strateeg kunnen zien 

C O A C H I N G  |  W E R K B O E K  V I J F

SPECIALISME

BESTEL NU DIRECT

WORKSHOP LEZING

http://jvsbusinesscoach.nl/afrekenen?add-to-cart=552
http://jerryvanstaveren.nl/spreker/


Jerry van Staveren zijn core-business bestaat uit het begeleiden 

en coachen van ondernemers op het gebied van verkoop, 

strategie en (online) marketing. Dat doet hij tijdens:

C O A C H I N G  |  W E R K B O E K  V I J F

1 -OP-1  COACHING

BUSINESS COACH

JERRY IN CIJFERS

LEZINGEN &

WORKSHOPS

1 1 .813  144.651  200+
Maandelijkse bezoekers 

op jerryvanstaveren.nl

YouTube Views 

op zijn kanaal

Blogs & 

Gastblogs

http://jerryvanstaveren.nl/brainstorm/
http://jerryvanstaveren.nl/spreker/
http://jerryvanstaveren.nl/workshop/
http://jerryvanstaveren.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCtBnqN8mvcbWUw13GKFgwXQ
http://jerryvanstaveren.nl/blog/
http://jerryvanstaveren.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCtBnqN8mvcbWUw13GKFgwXQ
http://jerryvanstaveren.nl/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCtBnqN8mvcbWUw13GKFgwXQ


OPDRACHTGEVERS

https://www.facebook.com/Derks-zn-131366210347183/
http://www.reedbusiness.nl/
http://www.startuptech.nl/nieuws/blogs/?item=361
https://winst.nl/
https://www.comsave.nl/
https://cr33mers.be/


- Studio Maestro 
Het nummer één business podcast 
klik hier voor de aflevering

J E R R Y  T E  G A S T  B I JIN  DE
MEDIA

- Internet Succes Gids 
De nummer één in affiliate marketing 
klik hier voor het interview

- Online Bazen 
Het kanaal voor ondernemers 
klik hier voor het video interview

http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
https://www.internetsuccesgids.nl/jerry-van-staveren-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=gbyehJqBerg


- Rotterdam 
Groothandelsgebouw 
Stationsplein 45  
06 48 95 29 04 

K O M  L A N G S  O P  K A N T O O R

- Houten
Duikboot 7

3991 CK
06 48 95 29 04

http://studiomaestro.nl/boost-your-sales-met-jerry/
https://www.internetsuccesgids.nl/jerry-van-staveren-interview/


Wil jij ook het volgende niveau bereiken? 
 
 

Neem dan nu contact met Jerry op 

 

Mail hem via: JERRY@JERRYVANSTAVEREN.NL 

Of bel via: 06 - 48 95 29 04

http://jerryvanstaveren.nl/home/aanvraag-formulier/

