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Nieuwsbrief januari 2023

De eerste Positive People nieuwsbrief ooit

Hey !,

Bedankt dat je de eerste Positive People nieuwsbrief ooit hebt geopend. Allereerst

nog de beste wensen als ik je nog geen gelukkig nieuwjaar heb gewenst. 

Deze mail bevat belangrijke mededelingen omtrent onze dienstverlening.

In deze nieuwsbrief:

Inleiding

Nieuw diensten aanbod

Shout out naar deze mensen...

Kennismaken +P team

Wijzigingen tarieven en werkwijze

Jouw ongezouten mening

Vraag & antwoord

Positive People veranderingen
Nee geen goede voornemens, wel daadkracht en echte veranderingen. 

 

We zijn de afgelopen jaren wat stilletjes geweest omtrent reclame en online

uitingen over onszelf, waarom?
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Ten eerste: het was behoorlijk druk met het helpen van onze klanten, een

goede zaak dus!

Ten tweede: Steeds kwam de vraag, hoe wil ik mijn eigen marketing

nu eigenlijk voeren met Positive People? Grappig dat marketing voeren voor

anderen eenvoudiger is dan voor jezelf als marketing bedrijf. Waar bedrijven

het leuk vinden om dagelijks wat te plaatsen op social, kies ik ervoor om te

schrijven, veel meer mijn ding! 

En dan niet elke dag, maar eens per maand. Kwaliteit boven kwantiteit!

Wat is er veranderd?

2022 is wederom een leerjaar geweest waardoor nieuwe expertises zijn

ontstaan. Ook is de hele vormgeving van de website op de schop gegaan.  

 

Naast websites en webdesign hebben we een verdieping gemaakt in de volgende

gebieden: 

SEO: Zoekmachine optimalisaties > meer klanten via je website.

 

SEA: Google advertenties > direct meer web bezoekers.

 

O� ine marketing: (visite kaartjes, �yers, brochures, en meer).

 

Online marketing: Link building, marketing strategie, concurrentie 

onderzoek, copywriting.

 

E-mailmarketing & automation: Je bedrijf meer automatiseren en zodoende

tijd besparen.

 

Design: Gra�sche vormgeving, logo ontwerp, webdesign en andere visuele

ontwerp werkzaamheden.

 

Helemaal nieuw: Coaching & Training: Persoonlijke ontwikkeling voor een

gelukkiger leven en een betere onderneming.

 

Meer informatie vind je op de website. Hoewel het aanbod nog verder wordt

uitgewerkt in detail, zijn er al diverse casussen die je kunt lezen via de homepage.



Bekijk  de website

SHOUT OUT!

Zonder deze mensen geen Positive People:

Eerst een 'shout out' naar deze mensen

Voor wie ons (mij - Nick) iets langer kent, weet dat Positive People begon in 2017 als

'ZZP webdesigner met wat technische kennis'. 

Gaandeweg kwam ik een aantal ondernemers tegen waaronder Lars Faber, Alima

Ruf, Esther Marks en Bram Wesdorp, die ik in het bijzonder waardeer. 

Zij gaven mij de afgelopen jaren (sinds den beginne) enorm veel inzicht over

ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en leerden mij sneller groeien dan

ik  zelf voor mogelijk  hield! Thanks again!

 

https://positivepeople.eu/


Nieuw: Coaching & Training aanbod

Goed om even toe te lichten dat ik met Positive People

nu ook  coaching aanbiedt in samenwerking met

Esther Marks Training Center

We staan klaar om ondernemers te helpen bij het

stroomlijnen van hun persoonlijke en zakelijke leven.

Een gezonde relatie met jezelf, je partner en je

klanten is noodzaak om je bedrijf naar een nieuw

niveau te brengen.

Sander Touw

Sander is co-founder

van Webcrafter; een

marketingbedrijf gespecialiseerd

in SEO (zoekmachine

optimalisatie). Sander is goed in 

SEO, e-mail marketing en

conversie optimalisatie. Daar

wordt hij blij van en door zijn

Esther Marks

Esther is eigenaar van coaching

en trainingsbedrijf EMTC. Als

gedragstrainer helpt ze mensen

inzicht te krijgen in

gedragspatronen en geeft tools

om deze patronen te

veranderen. Ze leidt zelf ook

trainers op en heeft het

Samenwerkingspartners
Een team van Positive People!

 

Om meer werk aan te kunnen ben ik op zoek gegaan naar samenwerkingspartners.

Super handig dat je niet 'alles' meer alleen hoeft te doen en tegelijkertijd je

netwerk uitbreidt.

Het grootste voordeel is: doen waar je het beste in bent, en uitbesteden waar je

energie op verliest.

Sinds 2022 is er een samengesteld Positive People Team van ondernemers.

https://emtrainingcenter.nl/
https://webcrafter.nl/
https://emtrainingcenter.nl/


enthousiasme en mooie

resultaten worden onze klanten

extra blij. Sander en ik

werken sinds oktober 2022 zo nu

en dan samen bij de Koploper in

Goes. Nou ja, werken... eerder

werk bespreking ;-). Hoe dan ook

een aanwinst voor het +P

Netwerk!  

afgelopen jaar 4 mensen met

haar opleiding mogen

begeleiden. Esther werkt samen

met +P om ondernemers te

helpen groeien door nieuw

inzicht te geven in hun

(belemmerende)

gedragspatronen, nieuw gedrag

eigen te maken en we bieden

daarnaast coaching om samen

met de ondernemer een

speci�ek doel te realiseren. 

Klaas Nieuwhof

Klaas is Allround Marketeer

ZZP’er en komt uit Leeuwaarden.

Sinds mei 2022 werken we samen

aan diverse online marketing

projecten. Klaas heeft

meegewerkt aan de volgende

websites:

SEA / SEO & linkbuilding: The

Breathworkcoach.com

WordPress: Kinderopvang Lien!

SEO: Goedkoopschoondak.nl

Francis Keek

Francis is een enthousiaste

ondernemer waar we sinds 2021

mee samenwerken. Ze is goed in

het maken van online academies

en koppelen van systemen die

het leven van een ondernemer

makkelijker maken.

Francis maakt sinds 2014 online

academies en alles daarom heen.

Ze heeft in die tijd een heel mooi

netwerk opgebouwd en heel veel

ervaring opgedaan.

Webinar 'Word vrienden met Google'

Samen met Klaas en Francis hielden we een webinar over website vindbaarheid

(SEO) en wat je allemaal kunt doen om 'vrienden' te worden met Google, zodat

jouw bedrijf ook beter gevonden kan worden. De workshop duurde ca. 1.5 uur. Er

deden ca 10 mensen mee en allen waren erg te spreken over de workshop.

https://allroundmarketeer.nl/
https://positivepeople.eu/blog/coach-lars-blij-met-online-marketing/
https://positivepeople.eu/blog/kinderopvang-lien-kiest-positive-people-webdesign-vlissingen/
https://goedkoopschoondak.nl/


Interesse om de webinar 'word vrienden met Google' zelf te zien? Laat het ons

weten via contact@positivepeople.eu 

 

Verandering tarieven en werkwijze
De tijden zijn een stuk duurder geworden en onze expertise is de afgelopen jaren

�ink gegroeid, echter stond het uurtarief de afgelopen 2 jaar vast op 50 euro,

terwijl de inkoop van onze diensten wel is gestegen. 

Het losse uurtarief is per 2023 verhoogd naar 60 euro per uur. Voor bestaande

klanten hebben we een speciale aanbieding. Daarvoor neem ik  persoonlijk  even

contact op

--------------------------- 

Abonnementen

De abonnementskosten blijven gelijk.

 ---------------------------

 

Strippenkaart (nieuw)

We werken vanaf 2023 ook met strippenkaarten die korting bieden bij grotere

afname. Er is keuze uit drie varianten. 

De strippenkaart is 3 maanden geldig.

mailto:contact@positivepeople.eu


Bespaar 60 euro

10 uur = 10% korting

 

Bespaar 135 euro

15 uur = 15% korting

 

Bespaar 240 euro

20 uur = 20% korting

Interesse in een strippenkaart? 

Laat het weten via contact@positivepeople.eu

 

---------------------------

Aanbieding voor wie zelf een site wilt  bouwen

Gratis website: Betaal alleen voor de hosting en gereedschap, dan krijg je de

DIY template website GRATIS.

1 domeinnaam

1 e-mailadres

1 website template

1000MB website ruimte 

24/7  Toegang tot kennisbank

Max. 100 pagina's

GEEN opstartkosten

1 vast bedrag per maand

24/7 support toegang

Meer informatie

Vraag en antwoord
Elke maand wil ik terugkomen op jullie vragen of verzoeken. 

Het lijkt mij interessant om vraagstukken te behandelen in de breedste zin van het

woord. Dit kan over ondernemers regelgeving gaan, ondernemen & leefstijl,

marketing, sales, you name it, als het maar raakvlak heeft met onze

dienstverlening natuurlijk ;).

Je vraag wordt aan de juiste persoon (professional) gekoppeld binnen het +P

netwerk. Je krijgt dus altijd een professioneel onderbouwd antwoord terug. 

Lijk t dit jou interessant?

mailto:contact@positivepeople.eu
https://positivepeople.eu/website-maken/gratis-website/


Stuur je vraag in

Jouw ongezouten mening
Groei komt meestal met vallen en opstaan. Het liefst doen we alles zo goed

mogelijk. Jouw mening of feedback is belangrijk om een compleet beeld te krijgen

van onze dienstverlening naar, of samenwerking met jou. Welke feedback zou jij

aan ons mee willen geven voor 2023 als het gaat om professionaliseren? 

Wat kan er beter of mag er anders volgens jou? Let us know!

Deel jouw mening

Bedankt voor het doornemen van de nieuwsbrief. Veel
succes, geluk en gezondheid voor 2023!

Uitschrijven van deze nieuwsbrief

Vanaf nu ontvang je maandelijks met op dit moment ca. 20 andere 'Positive People' een nieuwsbrief met +P

bedrijfsupdates, website updates, tips, nieuws en andere informatie die relevant is aan onze

dienstverlening naar, of samenwerking met jou.

Wil je geen nieuws ontvangen, laat het mij even weten dan schrijf ik je uit. Of je klikt rechts onder op de

knop 'uitschrijven'.

https://positivepeople.eu/vraag-en-antwoord/
https://positivepeople.eu/feedback-formulier
https://positivepeople.eu/


Laat jouw bedrijf zien

Rijsenburg 11 

4385EZ Vlissingen

0118 – 234 222

contact@positivepeople.eu

Je ontvangt deze mail als Positive People relatie.

Wil je niet meer op de hoogte blijven van ons,

dan kun je jezelf hier afmelden.

Uitschrijven

Positive People

https://www.facebook.com/positivepeople.webdesign
https://www.instagram.com/communicatie_met_gevoel/
tel:0118 %E2%80%93 234 222
mailto:contact@positivepeople.eu
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