Brochure

Waarom The Beauty Business Coach?
Ik ben Marlies Adam, een gepassioneerde schoonheidsspecialiste met een hart voor ondernemen.
Het runnen van een eigen zaak kent voor mij geen geheimen meer. Dankzij verschillende stageplaatsen
en een goede connectie met collega’s leerde ik het reilen en zeilen kennen van zowel grotere als kleinere salons.
Als The Beauty Business Coach wil ik jou als ondernemer in de schoonheidssector bijstaan en helpen
om het leven van je dromen te creëren. Dankzij mijn ervaring in mijn eigen salon, sta ik in voor optimaal
resultaat en een een gerichte strategie. Hierdoor ben ik de juiste vrouw op de juiste plaats om jouw
salon te helpen groeien.
Om jou op de beste manier te begeleiden, volg ik zelf regelmatig opleidingen en coaching. Met coaches als onder andere Amy Vandeputte, Nies Cools, Hannelore Verheyen en Ellen Persijn blijf ik steeds
bijleren van de besten.

“Wanneer je veel zaadjes plant
en deze de juiste hoeveelheid
liefde geeft, komen hier vele
vruchten uit voort.”

Waarom The Beauty Business Coach?
Toen ik startte met mijn eigen salon, werd er mij al snel iets pijnlijk duidelijk. Over schoonheidsverzorging mocht je mij alles vragen, maar van de zakelijke kant wist ik nog bitter weinig. Hoe moet je je zaak
runnen en succesvol maken? Ik wist het niet en ik merkte dat mijn collega’s met hetzelfde probleem
kampten.
Zo goed als elke ondernemer in de schoonheidssector had hierdoor nood aan business coaching.
Ik kreeg vaak vragen van collega’s en kwam zo op het idee om hier iets mee te doen. Ik hou ervan om
mensen te helpen en zie collega’s graag hun volledige potentieel bereiken. Zo werd The Beauty Business Coach geboren.
Heb jij ook een eigen schoonheidssalon en wil je je zaak graag laten groeien? Wil je graag een betere
balans met je privéleven? Of heb je het gevoel dat je een plafond bereikt hebt en weet je niet hoe je nu
verder moet? Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Ik help jou graag…
- bij het vinden van een goede balans tussen je werk en je privéleven.
- om je omzet te laten groeien.
- bij het werken met personeel.
- met het opstellen van een plan voor je marketing, sociale media of lancering.
- kortom: alles waarmee jij je zaak doet groeien!

Mijn aanbod

Op welke manier doe ik dat?

Aanbod
Sociale media - Ik help jou met het vinden van de juiste strategie. Ik schrijf een contentplanning
voor jou uit en ik help je met je visie duidelijk over te brengen.

Coaching - Privé- of groepsbegeleiding op maat van jouw zaak met een duidelijk doel voor ogen.
Hierdoor creëer je meer omzet, tijd en rust.

Workshops - Verschillende workshops waarbij we in kleine groepjes je zaak optimaliseren. Ook
beschikbaar voor bedrijven, vraag hiervoor een offerte op maat.

Op maat - Heb je ergens eenmalig hulp bij nodig? Wil je een document opstellen om een eerste

werknemer aan te werven? Zou je graag starten met een nieuw project, maar kan je wel wat hulp gebruiken bij de uitwerking ervan? Ik help jou graag!

Ben je benieuwd naar wat voor jou de beste optie is? Neem een kijkje in mijn aanbod
en boek een gratis intakegesprek!

Heb je nood aan een boost waardoor je weer verder kan met je zaak? Ben je klaar om je
salon in de lift te steken? Kan je een tweede brein gebruiken om verder te gaan? Tijdens
de Beautydag focussen we een halve of een volledige dag op de praktische kant van
je salon. We bekijken het interieur van je zaak, de volledige klantenervaring, je verkoop
en je promoties. Alles wat nodig is om een goede ervaring in je salon te garanderen.
Naast die praktische kant, focussen we ook op een stuk theorie. We bekijken samen vanwaar je komt en waar je naartoe wil. Groei bereik je door uit je comfortzone te stappen en
verantwoordelijkheid te nemen. Door te werken aan je mindset, werken we samen aan
jouw evolutie.
Aan het einde van onze (halve) dag, heb jij een plan van aanpak en een doel voor ogen.
Daarnaast krijg je er nog een leuke goodiebag bij! Het voordeel van deze Beautydag?
Doordat ik naar jouw salon kom, kunnen we alles meteen in de praktijk omzetten. Het zal
je een echte boost geven om verder te gaan.

Beautydag

Praktijkdag - halve dag coaching in het salon waarbij we je interieur, prijslijst
en verkoop bespreken.

Businessdag - halve dag coaching in het salon waarbij we jouw mindset en
business aanpakken.

→
-> 3 uur
→ -> € 449 excl. btw
Ben je geïnteresseerd in beide? Een volledige beautydag duurt 6,5 uur.
→-> € 799 excl btw → € 99 korting, inclusief lunch!

Groepstraject ‘Beauty & Business’
Heb jij nood aan nieuwe inzichten? Wil jij jezelf en je zaak ontwikkelen naar een hoger niveau? En wil je
graag bijleren met de steun van een groep ondernemende vrouwen? Dan is het groepstraject ‘Beauty
& Business’ iets voor jou.
Met een kleine groep collega’s werken we samen aan jouw zaak. Je leert bij over verschillende onderwerpen zoals mindset, verkoop, omgaan met klanten en doelen stellen. Daarnaast krijg je dagelijkse
ondersteuning in de Facebookgroep. Aan de hand van een database met verschillende filmpjes krijg je
de kans om bij te leren op eigen tempo.
Het groepstraject is een intensief traject gedurende acht weken waarmee we jouw mindset en zaak
naar het volgende niveau brengen.

→ € 1949 excl. btw
→ driedelige betaling mogelijk: € 657 excl. btw per betaling

Heb jij nood aan begeleiding op maat van jouw zaak? Wil je dat de volledige aandacht
naar jou en je zaak gaat? En ben je daarnaast geïnteresseerd in enkele groepscalls met
collega’s? Dan is mijn VIP - traject iets voor jou!
In dit traject laat ik slechts enkele ondernemers per maand toe. Op die manier behoud
ik de exclusiviteit en kan ik jou optimaal begeleiden. Je krijgt van mij antwoord op al je
vragen, terwijl je op eigen tempo bijleert aan de hand van de videodatabase. Leer hoe
je jouw droomleven krijgt, hoe je problemen kan oplossen en hoe je het meest haalt uit
jouw salon.
Tijdens dit intensieve traject krijg je persoonlijke coaching, gecombineerd met
groepscalls en videomodules. Daarbovenop krijg je een volledige dag live coaching
tijdens onze kick-off.

VIP - traject

Aan de hand van de videomodules leer je meer over mindset, verkoop, werken met
personeel, financiën en nog veel meer. Komt er een update of extra materiaal? Dan krijg
jij daar uiteraard ook toegang toe.
`
→ 3 maanden: € 3279 excl. btw → 21% btw / maandelijkse betaling: € 1129 excl. btw
→ 6 maanden: € 5397 excl. btw → 21% btw / maandelijkse betaling: € 919 excl. btw

Video- & groepscalls
Wil jij graag begeleiding in groep en toegang tot video’s rond onderwerpen die interessant zijn voor je
zaak? Wil je sparren over ideeën en evolueren naar jouw droomleven? Dan is deze module iets voor jou!
Je krijgt toegang tot de video’s en volgt tweewekelijks een groepscall. Zo krijg je nieuwe inzichten, kan
je sparren over nieuwe ideeën en leer je specifieke doelen stellen en behalen. Met deze module krijg je
een idee van wat mijn coaching inhoudt, leer je individueel én in groep en laat je je zaak groeien.
Drie maanden coaching met groepscalls en toegang tot alle videomodules.

→ € 1249 excl. btw → 21% btw
→ maandelijkse betaling: € 429 excl. btw

Heb jij al een traject gevolgd bij The Beauty Business Coach? Dan krijg je de kans om
een exclusief lid te worden van onze community! Voor slechts € 169 per maand geniet
jij van tweewekelijkse coaching in groep. Een unieke kans om te blijven groeien en je
eigen ontwikkeling en die van je zaak op punt te houden.
Maandelijks abonnement op groepscalls van The Beauty Business Coach.

Membership groepscalls

→ € 169 excl. btw/maand → 21% btw

