
 

Kies. 
Je. 
Cateraar.

Cateringconnect.nl

Bezoek nu

CATERINGCONNECT.NL
In het kort. 
Wij zijn Cateringconnect.nl. Via ons platform wordt 
jouw bedrijf razendsnel gevonden door consumenten 
in jouw regio. 

Wat wij doen voor jou. 
Wanneer je deelneemt aan ons platform krijg je een 
eigen profiel en een plek in ons overzicht. Hierdoor 
wordt jouw bedrijf snel gevonden door consumenten 
in jouw regio. Consumenten vragen via ons platform 
een offerte aan. Deze offerte gaat zonder tussenkomst 
direct naar jouw eigen mailbox. Simpel toch? 

Tarieven. 
Duidelijkheid. Voorspelbaarheid. Eerlijkheid. Via ons 
platform geen commissie of kleine letters. Na 
aanmelding wordt jouw profiel aangemaakt waarmee 
je vindbaar bent op ons platform. Je betaald €19,95.- 
per maand en dit natuurlijk zonder opzegtermijn.

Meld je aan! 

Website: Cateringconnect.nl 
E-mail: aanmelden@cateringconnect.nl 
Telefoon: 085 - 047 08 08



Veel. 
Gestelde. 
vragen.

Waarom zou ik nu al instappen? 
Je hebt vast gezien dat ons platform nog geen duizenden 

cateraars bevat. Dit komt omdat we  begin 2020 zijn 
begonnen met onze onderneming.  Door nu deel te nemen 
help je mee aan de groei van ons platform. Samen maken 

we cateringconnect.nl tot een succes.

Ik heb nog nooit van jullie gehoord, hoe gaan mijn 
potentiële klanten jullie dan vinden? 
Cateringconnect.nl is een sterk groeiend online platform. Hoe meer cateraars zich aansluiten 
hoe meer wij kunnen investeren in het groter maken van ons platform. Met de grootte van 
ons platform neemt vanzelfsprekend ook de vindbaarheid toe. Kortom, jij bepaald ons 
succes. Sluit je snel aan en vergroot jouw bereik, omzet en vindbaarheid. 

Wat levert mij dit op? 
Nagenoeg al onze inkomsten worden volledig geïnvesteerd in (online) 

marketing. Ons team werkt kei hard aan het vergroten van onze 
naamsbekendheid. Naarmate het platform groeit wordt onze slagkracht 

groter. Hoe groter ons platform hoe meer leads dit jou oplevert.

Waarom zou ik betalen voor een platform waar mijn 
concurrent ook op staat? 
Deelnemen aan ons platform levert jou en jouw concurrent beide meer klanten op. Jouw 
voordeel bestaat voornamelijk uit het feit dat jij samen met cateraars uit alle windstreken 
samen de kosten dekt van een enorme marketing campagne. Door deze synergie halen 
we schaalvoordelen die door één bedrijf niet haalbaar zijn.

Klik hieronder om je aan te melden.

AANMELDEN

http://www.Cateringconnect.nl/aanmeldformulier
http://cateringconnect.nl
http://www.Cateringconnect.nl/aanmeldformulier
http://cateringconnect.nl
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