TIMEMANAGEMENT VOOR OUDERS PARTNER
Stap nu in het affiliateprogramma van Timemanagement voor ouders en start met de
wederverkoop van het online programma: 'Aan de slag met timemanagement voor ouders'.

WHAT'S IN IT FOR YOU?
Jij hebt een waardevol en uniek online programma in jouw aanbod (inclusief werkbladen) waarmee je ouders nog
beter kunt helpen naar een gezinsleven in balans.
Jij gaat naast jouw vaste aanbod passieve inkomsten genereren.
Jij kan het online programma verkopen voor €89,Jij kiest zelf of je het programma wilt verkopen als onderdeel van een coachtraject of als los te volgen programma.
Bij aankoop van het licentiepakket geniet je van nog meer voordeel en daarbij bespaar je op de investering van het
premium pakket.

WELK AFFILIATE PAKKET PAST BIJ JOU?

Basis:
Per licentie

Kies voor het online programma
per licentie. Deze kan je direct
verkopen aan jouw klanten.

Je betaalt €54,excl. btw.
per licentie.

Wil je nog meer kunnen
bieden?
Natuurlijk kan je alleen partner
worden maar wanneer je de train de
trainer 'Timemanagement voor
ouders' volgt dan geniet je van nog
meer waarde voor jezelf als coach
en trainer, voor jouw klant en geniet
je van meer voordeel op de inkoop
van het online programma en
overige producten.

Hier meer over weten?
Mail naar
info@timemanagementouders.nl
of bel naar Verena:
06-42346103

Premium
Plus:

Premium:
Per licentie + eigen
branding +
toegang
cursistenportaal

Licentiepakket
van 50 stuks en
alles van het
premium pakket

Kies voor het online
programma per licentie zoals
bij Basis, aangevuld met
personalisatie en toegang tot het
cursistenportaal.
Wij verzorgen:
Jouw eigen subdomein,
inclusief landingspagina
welke je kan koppelen aan
jouw eigen website.

Kies voor het online programma per
licentiepakket van 50 stuks,
aangevuld met personalisatie en
toegang tot het cursistenportaal
zoals bij het premium pakket.

Je betaalt €1997,excl. btw

Het online programma krijgt
de look en feel van jouw
bedrijf. We voorzien het
programma met jouw eigen
logo en kleuren.
Jij krijgt toegang tot jouw
eigen cursistenportaal met
cursus volgsysteem.
De licenties zijn exclusief
en deze koop je volgens het
basis pakket in per licentie:
Je betaalt €497,En €54,- excl.
btw per licentie.
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