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In 1 dag 

antwoord op de 

vragen waar je 

als ondernemer 

wakker van ligt. 
 

DE SUCCESARENA 

Met de SuccesArena krijg je heel snel antwoord op vragen die je aan je klanten zou willen 

stellen: 

• Sluit je dienstverlening nog wel aan bij de behoeften van je klanten?   

• Is er behoefte aan nieuwe producten / diensten? 

• Hoe kunnen we nog meer waarde toevoegen? 

• Hoe kom ik erachter wat mijn klanten eigenlijk willen?  

• Hoe kan ik mijn klanten betrekken bij de groei & ontwikkeling van mijn bedrijf? 

In de SuccesArena dagen we je uit om wat je wilt weten rechtstreeks aan de klanten te vragen. 

 

Spannend? Heel erg! 

 

Waardevol? Enorm! 

 

Kennismaken 

‘Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten en zijn benieuwd naar de vragen waar jij, met je 

organisatie wakker van ligt. 

We trakteren je graag op een kop koffie of thee om kennis te maken. Laat ons maar weten 

wanneer het je uitkomt. 

Tot snel!’ 

Wendy de Jongh & Hanneke Bertens 

Partners bij HET SUCCES 

‘Mooie setting! We kunnen elkaar in de ogen kijken. – Emile 

‘Er is ruimte voor persoonlijk contact & meningen - Laurie 
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WAAROM? 

Wij geloven dat je antwoord krijgt op 

jouw vragen door verbinding te 

maken met je klanten.  

In een ontmoeting. 

Wij brengen jouw organisatie & 

klanten samen in een bijzondere 

setting die uitnodigt tot een gesprek. 

 

JOUW SUCCES 

Bak aan waardevolle informatie 

rechtstreeks van de klant. 

Mogelijkheid om mensen van de 

organisatie die nauwelijks contact hebben 

met de klant met deze in gesprek te laten 

gaan. Hierdoor ontstaat er meer begrip en 

bereidheid om die extra stap te zetten 

voor je klanten achter de schermen. 

Grotere draagkracht voor (gedrags-) 

veranderingen binnen de eigen 

organisatie. 

Ambassadeurs (ex- en intern) voor je 

organisatie, projecten en initiatieven. 

 

‘Zinvolle & mooie gesprekken’ – Anneke 

‘Goede setting die écht uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan’- Leonie 
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PARNTERS 

Succes maak je niet alleen. Daarom werken wij samen met vaste partners waarmee de 

SuccesArena vormgeven. Met deze samenwerking komt veel ervaring op het gebied van 

innoveren, faciliteren & organiseren samen. 

Hello New Day 

Deze jongens weten als geen ander hoe je organisaties (weer) in beweging zet. Altijd met 

oog op de toekomst, waarin innovatie een belangrijke rol speelt. 

Het Ideeën Theater 

Omdat we altijd voor maximale impact geen, kunnen we met HIT een bijzondere setting 

creëren. Een setting die we overal, afgestemd op de doel van jouw bijeenkomst en 

doelgroep neer kunnen zetten. 

QUBE Event Supplies 

Met deze specialisten op het gebied van licht & geluid kunnen we lezen en schrijven. We 

zetten de puntjes op de ‘i’ om nog meer impact te maken. We stemmen dit af op jouw 

verhaal en organisatie. 

NETWERK 

Naast deze partners hebben we toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals die 

we graag inzetten voor jouw Succes. 

 

 

Partners 
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Praktische 

informatie 
 

VOORBEREIDING 

Als jij besloten hebt om de arena in te gaan, bereiden we dit samen je voor.  

We zorgen ervoor dat jij de vragen gaat stellen waar je ook écht antwoord op wilt hebben.  

We kijken welke klanten jij het beste uit kunt nodigen. 

We bereiden de communicatie rondom het evenement met je voor. 

 

ORGANISATIE 

Geen zorgen, die nemen we je helemaal uit handen. Zo hoef jij je alleen maar bezig te 

houden met de inhoud. 

INVESTERING 

De SuccesArena is een totaalconcept waarin expertise en ervaring van alle partners 

gebundeld zijn. 

We maken graag een voorstel op maat. In ieder geval zijn dan de volgende zaken 

inbegrepen: 

• Intake en voorbereiding 

• Organisatie 

• Faciliteren van de sessie 

• De Arena inclusief basis licht & geluid 

• Evaluatie inclusief inhoudelijk verslag. 

 

Kosten voor locatie, eten & drinken, visuele verslaglegging (film, foto of tekening), externe 

sprekers of andere activiteiten om je klanten in de watten te leggen worden afgestemd op 

de behoefte van jouw organisatie. Deze zijn extra. We maken graag een offerte op maat. 

 

CONTACT 

Ben jij er klaar voor jouw SuccesArena binnen te stappen? Neem contact met ons op 

info@hetsucces.org of telefonisch op 088 50 55 123. 

‘Begeleiding, uitleg & discussie worden erg goed geleid’ – Hilda 

‘Via stellingen kom je snel tot de kern van de beleving’-Frank 

mailto:info@hetsucces.org

