
LIVE SESSIE

WEEK 4

WAT GA JE DOEN?

We komen online bij elkaar om ervaringen te delen

en vragen te stellen. 

Je kunt zelf testen hoeveel je geleerd hebt.



WAT HEB JE  GELEERD?
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Ik kan in het kort aan een vreemde
vertellen wat voor bedrijf ik heb. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet in welke niche ik actief wil zijn. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet welke kernwaarden bij mijn
bedrijf passen.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet welke bedrijfsnaam ik wil
gebruiken.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

01 Ik weet waar mijn passie ligt. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

W A T  J O U W  S C O R E  B E T E K E N T

Vertrouw op jezelf. Een eigen party bedrijf starten is best veel werk. Als je
hoofd vol zit, stuur gerust een berichtje. Samen komen we er wel!5  T O  2 0

Yes, de eerste stappen zijn gezet! Vind je het lastig om je passie te
vinden, een niche te kiezen of een bedrijfsnaam te bedenken? Ik help je
graag.

2 1  T O  3 5

You got this, party queen! Je bent lekker bezig. Fijn dat je een steeds
beter beeld krijgt van jouw party bedrijf. Keep up the good work.3 6  T O  5 0
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TOTAAL:



We hebben het gehad over je passie ontdekken en welke rollen er zijn in de

party planning sector. Heb je vragen over week 1?

WEEK 1 :  PASSIE
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Je hebt geleerd waarom een niche belangrijk is en hoe je een niche kunt kiezen

voor je bedrijf. Schrijf hier je vragen op over week 2.

WEEK 2:  NICHE

Jouw party bedrijf is een merk. Waar je als bedrijf voor staat komt terug in alles

wat je doet. Heb je nog vragen over week 3?

WEEK 3:  BRANDING



3x jezelf niet meer vergelijken
Stop met jezelf vergelijken met andere
party queens en kijk naar wat jij te bieden
hebt.

VIDEO

HANDIGE BLOGS EN VIDEO'S

5x netwerken voor party planners
Netwerken is belangrijk om andere
leveranciers te ontmoeten uit de party
planning sector. 

BLOG

Is er interesse in jouw party diensten?
Zorg dat je vooraf weet of klanten interesse
hebben in jouw party diensten.

BLOG

Wat ik heb geleerd van mijn eerste
opdracht
Ik deel mijn ervaring en 5 tips om je party
goals te bereiken.

VIDEO

Start een samenwerking
Ben je net jouw eigen party bedrijf gestart?
Start dan absoluut een samenwerking met
collega’s uit je netwerk.

BLOG

5 financiële fouten die ik heb gemaakt
Ik deel 5 financiële fouten die ik heb
gemaakt en hoe jij ze voorkomt.

VIDEO

https://www.instagram.com/tv/CEQybcJjJEe/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/5-netwerktips-voor-party-planners/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/hoe-weet-je-of-er-interesse-is-in-jouw-party-diensten/
https://www.instagram.com/tv/CE3m-sHgm14/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/start-een-samenwerking-en-krijg-meer-klanten-in-minder-tijd/
https://www.instagram.com/tv/CGsCfKCpD1k/
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