
Jij bent...

een dappere ondernemer die bergen werk verzet. Je 
voelt je af en toe eenzaam als je voor de zoveelste 
keer alleen je 'zaakjes'  moet opknappen.
bezig je netwerk te vergroten, maar je weet niet hoe. 
Je hebt al van alles geprobeerd.
nieuwsgierig naar een online academie. Hoe pak je 
zoiets aan? Je zou wel willen proberen, maar waar?
een voorstander van creativiteit. Je vindt het erg 
belangrijk, omdat je weet dat een ondernemer niet 
zonder nieuwe ideeën kan functioneren. Maar hoe 
blijf je in je eentje dit ontwikkelen?
een volwaardig en professioneel ondernemer en wilt 
niet steeds brandjes blussen en achter de feiten 
aanlopen.
op zoek naar tijdsbesparing als het gaat om een 
nieuw (trainings)aanbod te doen.
alleen en wilt graag ergens bij horen.
op zoek naar meer tijd voor dingen die er echt toe 
doen. En je wilt niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan 
marketing en pr.
het zat steeds de deur uit te moeten om nieuwe 
klanten op te zoeken.
eraan toe om op te schalen.



Wat bied ik jou als 
Ondernemer?

Ik bied je een serieus business netwerk t.w.v. € 
1500,-
Een plek tussen 11 ondernemers met een 
waardevol aanbod.
Lid van onze community.
Face to face netwerkbijeenkomsten
Live offline event, in het 'echie' elkaar ontmoeten 
dus ;)
Ondersteuning bij plaatsing online aanbod.
Vermelding in wekelijkse nieuwsbrief van HET 
DENKRUIM.
Ondersteuning gedurende lidmaatschap HET 
DENKRUIM.
Jouw marketing betreffende HET DENKRUIM wordt 
voor jou gedaan.
HET DENKRUIM zorgt voor online platform om 
jouw materiaal tentoon te stellen.
Een chatroom waar alle vragen van de deelnemers 
aanbod komen en jij als ondernemer op mag 
reageren.
Jouw eigen exclusieve ondernemers mastermind. 
Een besloten groep waar jij al jouw 
ondernemersvragen kunt stellen en we elkaar 
verder helpen om te groeien als ondernemer.
HET DENKRUIM geeft je de ruimte om moeiteloos 
jouw trainingen/coaching/ workshops te verkopen.
Inspiratie op het gebied van creative business 
games en creative thinking.



Waar moet je als 
Ondernemer aan voldoen?

Je neemt jouw business serieus en wilt graag groeien 
als ondernemer.
Je hebt een interessant aanbod voor ondernemende 
professionals gericht op ontwikkeling en/of creativiteit.
Je bent in staat om interactieve lesstof te produceren.
Je wilt graag een bijdrage leveren aan de chatroom in 
het denkruim.
Je bent nieuwsgierig van aard en staat open voor 
nieuwe ontwikkelingen.
Je hebt een lerende houding.
Je gunt een ander ook zijn/haar leermoment.
Je bent in staat vragen te stellen, ipv alleen maar je 
mening te geven.
Je wilt graag meewerken aan offline events van het 
Denkruim.
Je bent een voorstander van social learnings: van 
elkaar leren zonder daarbij jezelf uit het oog te 
verliezen.
Je bent in voor leren met FUN.



Wat ga je investeren?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag lid 
worden van HET DENKRUIM en je expertise delen 
met andere ondernemende professionals?
Ben je bereid om vragen te beantwoorden en actief 
deel te nemen in HET DENKRUIM?, 
Wil je een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van jezelf en anderen?
En ben je bereid te investeren?

In overleg gaan we kijken bij welk level jouw aanbod het 
best tot zijn recht komt: 
level WORKER | PROFESSIONAL | EXPERT. 
 
Onder jouw 'button'  mag je jouw content plaatsen en 
jouw aanbod doen. Je mag pr maken voor jouw 
business. Je kunt zelfs jouw trainingen/coaching 
aanbieden en direct verkopen. 
5 % Zal dan ten goede komen aan HET DENKRUIM en 
95% gaat rechtstreeks naar jouw bankrekening. Hoe 
makkelijk kunnen we het maken?! ;)
 
Van ondernemers verwachten we een minimaal een half 
jaar commitment, om de kwaliteit binnen HET 
DENKRUIM te kunnen garanderen voor de 
ondernemende professional. Jouw investering zal zijn, 
naast tijd en energie investering, 
€ 175,-* voor een half jaar of € 275,-*  voor een heel jaar.
 
 

* in 2020 zullen de standaard prijzen weer gelden:
€350,- en € 550,-



**In 2019 bestaat Crioel 5 jaar, om dat te vieren zullen we gedurende het hele jaar een verrassend 
scherp aanbod presenteren. Na 2019 zullen de prijzen weer omhoog gaan, maar ... voor degene die NU 
instappen, zullen de kosten LIFETIME gegarandeerd worden op de jubileumprijs waarmee je bent 
ingestapt.

Om het 5 jarig jubileum van Crioel groots te vieren, hebben 
we een eenmalig aanbod tot 1 maart 2019, namelijk € 
250,-** per jaar lifetime. Daarbij ontvang je, alleen bij de 
jubileum aanbieding van € 250,- , het kaartenspel Stel je 
doet het wel t.w.v. € 14,95 er GRATIS bij.
 
Wacht dus niet langer en meld je aan op info@crioel.nl
 
Tot gauw!
 


