	
  

	
  

	
  

“KBC” Kingdom Business Community

Wat is KBC?
KBC is een exclusieve en op introductie gebaseerde business community voor Christelijke
ondernemers en zakenmensen die op explosieve wijze groei willen doormaken in hun onderneming
en persoonlijk leven.

Visie
Kingdom Business Community (KBC) wil Gods invloed terugbrengen in de zakenwereld in Nederland.

Wat is het doel van KBC?
Het doel van KBC is kennisverrijking (Hos. 4: 6a) van haar aangesloten leden, welke moet leiden tot
kwalitatieve en kwantitatieve business verbetering, volgens de Bijbelse principes. Primair wordt het
onderlinge business netwerk ingezet om de leden de mogelijkheid te bieden hun business aan te
prijzen, te accelereren of nieuwe opdrachten, onder meer vanuit het netwerk te genereren. Hiertoe zijn
strenge selectiecriteria opgezet en daardoor is KBC toegankelijk voor (potentiële):

1.
3.

ondernemers
professionals

2.
4.

directieleden
bestuurders

Lidmaatschap.
Een lidmaatschap kost 50 euro, 150 euro of 350 euro per jaar en wordt automatisch jaarlijks
vernieuwd. Wij tellen +/- 25 leden en bestaan sinds 2012. De voordelen vormen een compleet
(starters)pakket zoals hieronder staat.

KBC-LID:

VOORDELEN:

1. EVENTS VOORDELEN
4x per jaar 50% toegangsprijs-korting voor KBC-events
(o.a. trainingen, seminars, bedrijfsbezoeken en zakelijk
netwerken met beslissers uit diverse branches).
Adviezen, Leads, Informatie en Kennis delen met mede
gelovige ondernemers.

Direct zaken doen op persoonlijke
basis. Het principe van geven en
nemen. Verbreding van kennis,
bemoediging en ondersteuning van
collega’s en medegelovigen.

2 uur gratis Business Coaching intakegesprek door KBC
voor leden.

Advies en begeleiding persoonlijke
belemmeringen / groeivraagstukken.

Korting op diensten van KBC Partners.

Bewerken nieuwe (internationale)
markten.
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2. TV PROMOTIE VOORDELEN
Crawl of Spotje op Family 7 tijdens film.

Op afspraak 1 maand. Grotere
naamsbekendheid via KBC.

Korting op reclame Family 7.

Op afspraak. Grotere
naamsbekendheid via KBC.

Studio en op locatie interview KBC TV programma
“Kingdom Talk”.

Voor leden met een getuigenis die
gescreend zijn en geschikt
bevonden hiervoor. Grotere
naamsbekendheid via KBC.

3. WEBSITE EN SOCIAL MEDIA PROMOTIE VOORDELEN
Om 12:00 uur Graphic post op Facebook. 60 Seconden
Video Facebook video promo.

Meerdere malen op de Facebook
pagina van KBC met een bereik van
meer dan 10.000 mensen op
Facebook.

Sponsored Facebook post.
Uw bereikt duizenden anderen i.p.v. alleen KBC
followers.

KBC branded Facebook post
waarbij het bereik wordt ‘geboost’.

Op KBC Website advertentie groot logo gratis.

Exposure op een breder platform en
Hyperlink terug naar uw eigen
website of uw Facebook pagina.

KBC: De business community voor (potentiële) ondernemers, directieleden, professionals en
bestuurders.
KBC is er voor diegene die zich verantwoordelijk voelen voor het aanbrengen van betrouwbare leads,
geheel in de gedachte van ‘’wie zaait, die oogst’’.
http://kingdombusinesscommunity.nl
secretariaat@kingdombusinesscommunity.nl
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