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wil  j i j  als trainer,  coach, changemaker 

of consultant ook:  

✔ in contact komen met nieuwe klanten ? 

✔ meer (passief) verkopen ? 

✔ je klantcontact verlengen ? 

✔ een online leeromgeving aanbieden ? 

✔ je als expert profileren ?  

✔ je eigen kennis verdiepen ? 

✔ toegang tot een platform voor persoonlijke ontwikkeling ? 

✔ ondersteuning bij marketing van je product ? 

✔ inspiratie voor nieuwe producten ? 

✔ sparren met andere ondernemers ? 
 

 

 

welkom bij  Empowerbox 

Hét platform voor groei, persoonlijke 

ontwikkeling & duurzame inzetbaarheid. 
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onze missie:  lang leve leren! 

Empowerbox stimuleert een leven lang leren. Met een academy 

vol micro-learnings en uitgekiende leerroutes. Een webshop vol 

unieke producten, voor individuen en voor teams. En een 

community voor onderlinge kennisuitwisseling en netwerken.  

  

Iedereen weet het: je bent nooit uitgeleerd. Om bij te blijven in 

je huidige werk. Of om wellicht een loopbaanswitch te kunnen 

maken. Empowerbox biedt persoonlijke ontwikkeling op een 

presenteerblaadje.  

 

In onze academy werken members door middel van micro-

learnings aan zichzelf, in eigen tempo, aan topics die voor hen 

relevant zijn. Tevens krijgen ze toegang tot whitepapers, e-books, 

moodboards, artikelen, filmpjes, online trainingen, verdiepende  

masterclasses, webinars, workshops en events. Hoe mooi is het als 

jij ze met jouw content weet te bereiken? 

 

Door van jouw specialisme een product te maken is het mogelijk 

extra verdieping aan te bieden. Veel van onze producten bestaan 

uit een combinatie van een training, coaching of workshop met 

online ondersteuning in onze online academy.  
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Als het een geheel online product wordt, is er sprake van passive-

income. Is dat ook niet iets voor jou? En door het creatieve gift-

concept zijn de producten van Empowerbox bovendien een heel 

goed cadeau, bijvoorbeeld als blijk van waardering.  

 

Via onze community komen leden (jouw potentiële klanten dus) in 

contact met ons snelgroeiende netwerk van andere leden en 

partner-experts. We helpen elkaar met uiteenlopende vragen, tips 

en inspiratie. Als partner kun je bijdragen met jouw expertise én 

gebruikmaken van de kennis van anderen. Zo ontwikkel je jezelf 

ook! 

 

Met Empowerbox wordt een leven lang leren leuk: lang leve leren! 

 

 

	
De producten van Empowerbox zijn voor directie en 

management een uitstekend cadeau voor het belonen 

van goed presterende teams of individuele 

professionals. Daar spreekt pas waardering uit!  

Ook kan een cadeaubon worden gegeven, zodat de 

ontvanger(s) volledige keuzevrijheid hebben. Want 

zeg nou zelf, een pen of dinerbon... dát kan toch 

eigenlijk niet meer?  
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doelgroepen van Empowerbox 

Empowerbox is een platform voor iedereen die weet dat je nooit 

bent uitgeleerd. Dat persoonlijke groei hét fundament is voor fijn 

werk met een brede inzetbaarheid. 

 

Voor het ontwikkelen van deze propositie, content en 

communicatie werken we met buyer persona’s. Dit zijn schetsen 

van fictieve personen die representatief zijn voor een doelgroep.   
  

 
 

Met op maat gemaakte klantprofielen brengen we de kennis over 

deze doelgroepen tot leven binnen Empowerbox: 

✔ teamleiders 

✔ (HR)managers/MT-leden 

✔ directeur/eigenaren 

✔ ZP’ers/interim/consultants 

✔ coaches 
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sluit je aan bij  ons unieke 3-in-1 concept 

 

Empowerbox = webshop 

✔ workshops, trainingen & coaching 

✔ creatief & onderscheidende producten 

✔ voor individu & teams 

✔ inclusief persoonlijke leeromgeving in online academy 

✔ gift-concept 

 

Empowerbox = online academy

✔ blended learning 

✔ micro learnings 

✔ trainingen & tests 

✔ moodboards & filmpjes 

✔ boekentips &  e-books 

✔ white papers & artikelen 

workshops & events 

✔ online leeromgeving 

✔ diverse lidmaatschap 

soorten  

 

Empowerbox = community 

✔ snelgroeiend leden netwerk 

✔ diversiteit in partners-experts 

✔ discussieforum 

✔ trainingen, events & webinars 

✔ partnerdagen & partner working days 
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lang leve leren thema’s 

Onze klanten ontwikkelen zich over de volle breedte van hun vak, 

door extra bagage in:

✔ management 

✔ communicatie 

✔ marketing 

✔ sales 

✔ financiën 

✔ empowerment 

✔ vitaliteit 

✔ duurzaamheid 

✔ projectmatig werken 

✔ personal branding 

✔ trends 

✔ innovatie 

 

bereik 

Met jouw product bereik je via Empowerbox een nieuwe of 

grotere doelgroep. Mensen die zelf kunnen groeien met jouw 

content of dit inzetten voor hun eigen medewerkers of klanten. 
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gratis partnership 

Ben jij trainer, coach, changemaker of consultant? Heb jij 

producten voor onze doelgroep of wil je daarnaar uitbreiden? 

Je als partner-expert bij Empowerbox aansluiten 

en je product(en) op onze webshop plaatsen is (voor jou) 

helemaal gratis. 

 

Als partner ontvang je toegang tot onze online tools om je profiel 

en je product(en) zelfstandig op het platform te plaatsen.  

Ter ondersteuning ontvang je: 

✔  een voorbeeld product ter inspiratie 

✔  een e-tutorial voor productontwikkeling 

✔  een e-tutorial voor product plaatsing 

✔  een e-tutorial voor een marketing campagne 

 

Alleen bij verkoop betaal je een fee, ter dekking van de kosten en 

doorontwikkeling van het platform, van 20% per verkocht product.  

 

Daarvan doneren we 2% aan Edukans, een 

organisatie die werkt in ontwikkelingslanden 

aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen.  
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a l le voordelen op een ri j  

Als je als partner bij Empowerbox bent aangesloten heb je de 

volgende voordelen: 

✔ plaatsing product(en) in de webshop 

✔ gebruik leeromgeving in de online academy 

✔ lidmaatschap van de academy 

✔ content provider van de academy 

✔ expert-status in de community 

✔ podium bij online (webinar) en offline (symposium) events 

✔ afhandeling klantencontact en sales 

✔ korting op tests & assessments 

✔ toolkit marketingmateriaal 

✔ opname in onze social media carrousel 

✔ groeiend aantal netwerkpartners 

✔ deelname aan partnerdagen 

✔ groei in passief inkomen 
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partner support 

Als je als partner ondersteuning wenst bij het ontwikkelen van je 

product, het plaatsen ervan op het platform en/of de marketing, 

dan kun je gebruik maken van de expertise van Empowerbox. 

 

productontwikkeling 

Om van je dienstverlening een product te maken is een andere 

denkwijze nodig. Empowerbox heeft een stappenplan waarmee je 

samen met ons door dit proces gaat. In 1 à 2 sessies begeleiden we 

je naar een product, productnaam, prijsstelling, online en/of offline 

content, lesmodules en bonusmateriaal.    Richtprijs € 1250 

 

plaatsen op platform 

Als je product is ontwikkeld en alle content is geschreven en 

verzameld, dan moet het worden geüpload op het platform en 

getest. Dit is een secuur werk, wat echter met een gemiddelde 

computer ervaring prima te doen is. Mocht je het door ons willen 

laten verzorgen, dan kan dat natuurlijk ook.  Richtprijs € 750 

 

marketing 

Voor de marketing van je product maken we gebruik van relevante 

media en een online mediastrategie (zie ook hierna). We  
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ontwikkelen in overleg met jou de middelen die hiervoor nodig 

zijn, zoals je weggever, e-mail responder, landingspage en social 

media content. Wil je hierbij ondersteuning van Empowerbox?  

In 1 à 2 sessies begeleiden we je met het marketingconcept en de 

creatie van de benodigde content.   Richtprijs € 1750 

 

 

waardevol 

Empowerbox is waardevol voor individuele partners omdat ze 

meeliften op het succes van ons platform, direct toegang hebben 

tot de complete propositie en pas een geringe bijdrage betalen na 

het behalen van omzet. 

 

Alleen al de benodigde software voor het bouwen van een 

academy, het ontwikkelen van een online leeromgeving, het 

organiseren van een webinar, het inrichten van een webshop en 

schrijven en produceren van e-mail campagnes kost al gauw 

duizenden euro’s per jaar. Dan laten we de uitgaven voor 

conceptontwikkeling, ict, events en bijvoorbeeld partnerdagen 

voor het gemak maar achterwege... 

 

Ken je het gezegde  ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ ? 
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marketing 

Marketing is een co-creatie van Empowerbox en haar partners. Op 

basis van de online en offline communicatie worden doelgroepen 

bereikt en verleid. Hierbij spelen het REAN-model en neuro-

marketing een steeds belangrijker rol. 

Een ander belangrijk 

onderdeel in onze 

marketing is het 

weggeven van 

waardevolle content. 

Dat kan een e-book 

zijn. Of een info-

graphic. Het concept 

van de weggever, de landingspagina en de bijbehorende e-

mailresponder is het resultaat van onze nauwe samenwerking.  

 

Met deze activiteiten benaderen we potentiele klanten (reach) en 

brengen ze in beweging en motiveren (engage) we ze om na hun 

eerste aanschaf (activate) blijvend te werken aan persoonlijke 

ontwikkeling (nurture). 
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working days 

We hebben ervaren dat werken aan een product en creëren van 

de marketing campagne beter gaat als partners snel kunnen 

klankborden of feedback vragen. Daarom hebben we de working 

days geïntroduceerd. 

 

Op deze dagen is het 

kantoor van 

Empowerbox geopend 

voor partners om te 

werken aan hun 

product in de nabijheid 

van andere partners. 

En natuurlijk zijn wij ook beschikbaar voor feedback of advies. Of 

voor een verse koffie. 

 

Informeer naar de geplande dagen als je hiervan gebruik wilt 

maken. 
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the proof of the pudding.. .  

Empowerbox werkt. 

 

Met de aloude marketing wijsheid ‘show – don’t tell’ in gedachte 

laten we je graag kennismaken met Empowerbox. 

 

Via een echt product laten we je ervaren hoe Empowerbox werkt. 

Tegelijkertijd helpt het je om doelstellingen te realiseren (mocht je 

daar behoefte aan hebben): ‘Van voornemen naar resultaat’. 

 Daarmee kom je in 5 heldere stappen dichter bij je doel.  

 

Stuur een mail naar partner@empowerbox.nl en je ontvang een 

100% kortingscode voor dit product. Toegestuurd in een fraaie 

box, want het is immers een cadeau ;-)  
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hoe gaat het nu verder… 

We komen via partner@empowerbox.nl graag in contact met 

trainers, coaches, changemakers en consultants die de basis voor 

een creatief en onderscheidend Empowerbox-product met zich 

meebrengen. Als blijkt dat jij en Empowerbox een waardevolle 

match hebben, doorlopen we de volgende stappen: 

 

product: onze e-tutorial begeleid je stap-voor-stap met het 

samenstellen van je product en de content. 
 

plaatsing: een andere e-tutorial begeleid je met het plaatsen van je 

content op het platform. 
 

marketing: in een e-tutorial creëer je een marketingaanpak met 

weggever, landingspage, social media berichten etc. 
 

working days: samen met Empowerbox en andere partners scherp 

je jouw product en/of marketingaanpak aan 
 

lancering: alles in de startblokken? Klaar voor de start? Af! 
 

administratie:  niet onbelangrijk, we leggen onze gemaakte 

afspraken vooraf vast in een overeenkomst. Wel zo duidelijk. 
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