
WARROOM PRIJSOVERZICHT

WarRoom sessie per keer 175,-

Net als de WarRoom zelf hebben we de prijsstelling zo simpel en transparant mogelijk gehouden. We gaan tenslotte doelgericht 

met elkaar aan de slag dus daar horen ook duidelijke afspraken bij.

WarRoom sessie

Elke 6 weken houden we een WarRoom sessie, dit kan bij ons op kantoor maar tegenwoordig ook door middel van videobellen. 

Daar komt alles samen en wordt de strategie voor de komende 6 weken bepaald. We leggen alles vast in een zogenaamd Trello bord 

waar jullie zelf ook toegang tot hebben. Bij deze sessies zijn er van onze kant minimaal twee specialisten aanwezig maar het kan zeker 

gebeuren dat er nog een derde specialist aanschuift.

Met alleen een sessie zijn we er natuurlijk niet. Er moet gewerkt worden anders gaan we de resultaten niet halen. We spreken vooraf af 

hoeveel uur we gaan inplannen de komende periode en factureren dit per maand. Als er in een bepaalde periode aanzienlijk veel moet 

gebeuren kan het zijn dat de kosten die maand wat hoger worden, maar zoals gezegd: dit bepalen we samen. Achteraf uiteraard geen

onverwachte kosten. Om het overzichtelijk te houden betaal je voor elke specialist hetzelfde uurtarief en dat zou wel eens een extra 

voordeel kunnen zijn.

tarief per uur maandbedrag

8 uur per maand 95,- 760,-

12 uur per maand 91,- 1.092,-

18 uur per maand 89,- 1.602,-

Google Ads

Als we tijdens de WarRoom sessie bespreken dat het inzetten van een Google Ads campagne kan bijdragen aan het behalen van de 

salesdoelstellingen dan gaan we dit voor jou opzetten. De campagne moet in eerste instantie worden ingericht; dit is eenmalig. 

Vervolgens wordt de campagne wekelijks of zelfs dagelijks aangepast om het maximale rendement te behalen. Ook hiervoor spreken 

we een vast maandbedrag af.

Opstarten campagne (eenmalige kosten) 350,-

Onderhouden van de campagne per maand 175,-

De werkelijke advertentiekosten zullen rechtstreeks via Google gefactureerd worden, 

daar zitten wij niet tussen. Het budget van de campagne wordt tijdens de sessie 

vastgesteld maar kan op verzoek elk moment worden bijgesteld.

Ervaar het gemak van een vast maandbedrag en laat ons actief meewerken aan de 

groei van je onderneming. 


