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Be-Smart Quick Quality Consult 

Verhelderend en effectief voor elke zelfstandige optiekondernemer 

 

Heeft u ook wel eens behoefte om uw ideeën of uw situatie snel en efficiënt te spiegelen met de 

optiekmarkt?  

Maak dan eens gebruik van de onafhankelijke marktkennis van Be-Smart Consulting. 

Met het Be-Smart Quick Quality Consult voor zelfstandige optiekondernemers kunt u in een paar 

uur alle vragen stellen, marktinformatie inwinnen of uw bedrijfsplannen voor de toekomst bespreken. 

Hierdoor krijgt u een beter beeld van waar u staat en gaat met uw bedrijf.  

U bepaalt het onderwerp en wat u wilt weten, wij vullen in wat u zoekt. Denk hierbij aan: 

 Cijfer-check – hoe is het met uw omzet, marge en kosten ten opzichte van de markt? 

 

 Organisatie-check – kennen uw medewerkers hun plaats en werken ze efficiënt genoeg?  

 

 Marketing-check – is uw marketing strategie duidelijk en wordt deze goed vorm gegeven? 

 

 BusinessMental-check – zit u wel goed in uw business vel en weet u waar u naar toe wilt? 

 

 Bedrijfsverkoop-check – loopt u met verkoopplannen voor uw bedrijf en wilt u weten hoe? 

 

Het resultaat zal zijn dat u meer duidelijkheid over uw zakelijke inzichten krijgt en een beter beeld over 

de koers die u wilt varen. En dat op elk specifiek gebied van het ondernemerschap, zoals 

personeelsbeleid, marketingstrategie, organisatiestructuur of het verkopen van uw onderneming. 

 

Be-Smart Consulting biedt u het Quick Quality Consult aan voor een introductie tarief van € 295,00*  

 

Bel of mail voor een afspraak op een tijdstip wat u past, overdag of ’s avonds. 

Email: info@be-smart.nl 

 

Tel:  030-6042627 

 

     * Exclusief btw en km kosten (€ 0.50 p/km vanuit Nieuwegein) 
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