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Samenwerken?

Geweldig dat je interesse hebt om samen een cursus, boek of training te
ontwikkelen! 

We ontvangen van jou graag een goed uitgewerkte pitch, een referentie en
een ingevuld formulier zodat we jouw idee zo goed mogelijk kunnen
beoordelen. In dit document vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw
idee bij ons te pitchen. 

Graag ontvangen we van jou drie bestanden:

Video
Een korte video van maximaal tien minuten waarin je jouw idee aan ons pitcht.
Je vertelt jouw idee, de aanleiding voor dit idee, en de uitwerking ervan. Ook
horen we graag waarom jij denkt dat je de geschikte persoon bent om dit
concept bij Zij Lacht uit te brengen. Aanleverspecificaties: mp4 bestand 

Referentie
Een aanbeveling van een persoon met autoriteit uit jouw omgeving: een
mentor, een oudste of voorganger uit jouw kerk of iemand anders van wie jij
redelijkerwijs verwacht dat we zijn of haar referentie serieus kunnen nemen.
Aanleverspecificaties: Word document zonder opmaak

Formulier
Tot slot zien we graag de antwoorden op de vragen op de volgende pagina
retour. Aanleverspecificaties: Word document zonder opmaak

Mail de drie bestanden naar Liza via liza@zijlacht.nl. Alleen verzoeken die
voldoen aan de eisen uit dit document worden in behandeling genomen.
Indien jouw verzoek voldoet aan deze eisen, wordt binnen twee weken na
ontvangst van de bestanden contact met je opgenomen. 



Vragen

Wie is Jezus voor jou?
Wat is jouw kerkelijke achtergrond? 
Welke christelijke opleidingen of cursussen heb je
gevolgd om over dit onderwerp te kunnen delen?
Wat is de USP van dit idee? 
Wat maakt dat vrouwen dit zullen kopen?
Wat kun jij zelf doen aan marketing? 
Wat is jouw eigen social media bereik?
Ken jij mensen in jouw eigen netwerk met een groot
bereik? Zo ja, wie?

Graag ontvangen we de antwoorden op deze vragen in een
overzichtelijk document samen met jouw videopitch en referentie.
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