
 

  

Business Support Abonnement 
On Demand Online & offline 

 
“Creëer je business succes!” 

Commercium  
Wisselweg 33 
1314CB Almere 
www.commercium.nl 
info@commercium.nl 
+31(0)36-53 18 506 
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Naar je luistert

De markt kent

Deskundig is

Je begeleidt

Je helpt je doelen te 
bereiken

Inspiratie geeft

Onafhankelijk advies geeft

Jouw taal spreekt

 

 

Inleiding  

“Wil jij je kansen benutten of zaken oppakken die al te lang zijn blijven liggen? “ 
Kies dan voor een business support abonnement On Demand. Je hebt als ondernemer of 

manager wel eens van die momenten dat je denkt:  

Hoe nu verder? 

Je wilt je kansen benutten, een nieuwe koers varen of zaken oppakken die al te lang zijn 

blijven liggen. De dagelijkse werkzaamheden slokken de tijd op en de vooruitgang 

stagneert. Tijd om in actie te komen! Wil jij nieuwe inspiratie opdoen en weer een frisse 

kijk krijgen op de zaak?  

“Altijd een expert bij de hand met Business Support.” 

Met het Business Support Abonnement On Demand kun je samen met Commercium 

aan de slag. Nieuwe plannen uitvoeren, aandachtspunten verbeteren en resultaten 

verhogen.  

 

De Business Expert van Commercium is iemand die: 



 

© Commercium 

3 Business Support Abonnementen 

 

 

 

Wat zijn de voordelen van support On Demand? 

 Je verhoogt de resultaten 

 Je doet inspiratie en nieuwe ideeën op 

 Kansen worden beter benut 

 Extra ondersteuning bij vragen en problemen 

 Samen bereik je meer 

 

Wat kunnen redenen zijn om voor een 

business support abonnement te kiezen?  

▪ Om de resultaten te verbeteren 
▪ Om de verkoopresultaten te verhogen 
▪ Bij vragen over internet / marketing 
▪ Het verbeteren van het personeelsbeleid 
▪ Een beter financieel overzicht krijgen 
▪ Het varen van een nieuwe koers  
▪ De positie in de markt verbeteren 

 
 

De business support is verder: 
 
1. Advies en begeleiding op maat 

2. Flexibel inzetbaar 

3. Je bepaalt zelf welke informatie of begeleiding je wilt hebben 

4. Vast (laag) bedrag per maand 

5. Eenheden buiten de bundel tegen hetzelfde tarief 

6. Niet op naam, zodat andere medewerkers ook het abonnement kunnen 

gebruiken 

7. Een expert met een aan- en uitknop 
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Investeringsoverzicht 
 

ABONNEMENTENADVIES & PRAKTISCHE BEGELEIDING 

Type Looptijd  
(maanden) 

Tijdseenheden Termijnbedrag 
(per maand) 

Buiten bundel 
(per eenheid)  

Small 4  6 € 127,50 € 87,50 

Medium 8 12 € 125,00 € 85,00 

Large 12 18 € 122,50 € 82,50 

 

Een tijdeenheid is 45 minuten. Iedere maand ontvang je een overzicht met de tijdsbesteding en 

wat er is gedaan.  

De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor de algemene voorwaarden verwijzen we naar 

www.commercium.nl 

Geheimhouding 
Commercium verklaart dat alle vertrouwelijke informatie van 

opdrachtgever (bedrijfsspecifieke informatie), waarover 

Commercium in het kader van de uitvoering van deze 

opdracht de beschikking heeft gekregen, niet aan derden ter 

beschikking wordt gesteld of op enige wijze naar buiten 

wordt gebracht. 

Commercium Business Expertise 

 

“CREËER JE BUSINESS SUCCES” 

MET BETTER BUSINESS ON DEMAND 

 

T.O.P BUSINESS SUPPORT 

 

De kansen van jouw onderneming benutten en het verhogen van de resultaten is onze missie. 

Graag leveren we een bijdrage aan de winst en de groei van jouw onderneming.  

Commercium heeft ruim 20 jaar ervaring in een variëteit aan bedrijfstakken op diverse niveaus, 

van MKB-onderneming tot multinational. 

http://www.commercium.nl/

