Voor wie?
Sell Your Baby Seminar richt zich op zowel gevestigde
kmo-ondernemers als oprichters van ambitieuze start-ups.
Kortom, Sell Your Baby Seminar is er voor ondernemers die:
•

aan slimme business building willen doen

•

een andere visie op ondernemen willen ontwikkelen

•

een bedrijf willen dat niet afhankelijk is van hun eigen
aanwezigheid

•

hun bedrijf op korte of lange termijn succesvol willen
verkopen

•

hun zakelijk en privé vermogen in balans willen brengen

•

hun bedrijf willen optimaliseren of doen groeien

•

mogelijkheden willen ontdekken om witte raven met
roze voetjes te binden

Sell Your Baby Seminar
introductie

De meeste ondernemers hebben geen toekomststrategie voor hun
bedrijf, laat staan voor zichzelf. Daarmee mis je niet alleen alle kansen

In’t kort

op een mooie exit, je kiest daardoor ook voor een afgewaterde versie
van de ondernemerscarrière die je gehad zou kunnen hebben wanneer
je wél aandacht zou besteden aan je belangrijkste opdracht: zorgen dat
je meerwaarde creëert en opportuniteiten grijpt als ondernemer terwijl
je de toekomst verzekert van je bedrijf.
Een duidelijke visie op lange termijn zorgt ervoor dat jij vandaag
al de juiste dingen kunt doen. Tijdens dit seminar leer je op een
andere manier ondernemen en werk je jouw toekomststrategie uit.

Exclusief high-end seminar
5 dagen weg uit je bedrijf
40+ uur unieke kennis en inzichten
Heel veel implementatietools
Inspirerende sprekers
Sfeervolle toplocatie
15+ netwerkgelegenheden
Verzorgde kwaliteitscatering
Leuke avondactiviteiten

Sell Your Baby Seminar
inhoud

Tijdens het vijfdaagse Sell Your Baby Seminar ontvang je concrete en
praktijkgerichte kennis en technieken om 3 doelstellingen in je bedrijf en
je ondernemerschap te realiseren. Daarnaast ga je deze zaken individueel
uitwerken tijdens het seminar, zodat je datgene wat je leert meteen kan
toepassen op je eigen business case. Je werkt voor sommige oefeningen
samen met andere ondernemers om van elkaar te leren.
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Onderneem als een investeerder
•

Breng de value drivers (factoren die de waarde bepalen) van je bedrijf in kaart
en hoe deze jouw bedrijfswaarde beïnvloeden
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•

Optimaliseer je bedrijf voor een optimale exit (op korte én lange termijn)

•

Aan welk type koper ga jij je bedrijf (ooit) overlaten en waarop letten zij?
(o.a. externe koper, financiële of strategische koper, familie, medewerker, investeerder, private equity, …)

Bouw een bedrijf dat niet langer afhankelijk is
van jouw operationele aanwezigheid
•

Delegeer verantwoordelijkheden in plaats van taken

•

Leer betere, rationele beslissingen nemen in je bedrijfsvoering

•

Structureer je teams en optimaliseer je human capital strategie

•

Installeer leidinggevenden en management teams

•

Leer denken als een business owner in plaats van een operator

•

Processen en controlesystemen integreren

•

Motivatie en ownership verhogen bij je team

•

Technieken om een gefaseerde exit te maken

•

Inzicht in het bestuur en governance van bedrijven

•

Samenwerken met investeerders en vennoten

•

Aandelen verkopen of schenken in familiebedrijven

•

Leer de diverse exit-scenario’s en dealstructuren
(o.a. management buy-out, fusie, leveraged buy-out, …)

•

Buy-and-build strategie en andere manieren om je bedrijf te doen groeien
(o.a. overnames doen om talentschaarste op te vangen)

•

Breng je privévermogen in balans via optimalisatietechnieken en transacties

•

Onderhandelingstechnieken bij overnames

•

Talent binden via aandelen

•

De beste transacties bekomen vanuit de positie als koper en verkoper

•

Valkuilen bij overnames

•

Engagement en verantwoordelijkheden nadat je jouw bedrijf hebt verkocht

•

Hoe ga je investeren in bedrijven?

Haal succesvol kapitaal en financiering op
•

Maak je cashflowplanning en businessplan

•

Inzicht in de diverse financieringspartners en hoe je deze
overtuigt

•

Leer investeringsdossiers samenstellen om bijv. de bank
te overtuigen

•

Stel jouw ideale financieringspuzzel samen ifv. verschillende
investeringsdoelen

•

Selectieproces om de juiste investeerders te selecteren

De diverse onderwerpen brengen we samen tot jouw optimale toekomststrategie.
Aan het eind van dit seminar heb je een heldere kijk over jouw eigen toekomst, alsook
die van je bedrijf en zal je actief stappen kunnen zetten in de juiste richting.

De BlackBird
belofte

Onze sprekers zijn ervaringsdeskundigen die het zélf
hebben doorleefd. Geen theorieën uit boekjes.
We rekenen af met je eigen bedrijfsblindheid.
Wij inspireren en dagen je uit.
Je werkt samen en connecteert met andere
ondernemers die hetzelfde traject doormaken als jij.

Sell Your Baby Seminar
kennisniveau

Sprekers?
Het Sell Your Baby Seminar is inspirerend, maar nooit ten koste van de kwaliteit
en diepgang van de geleverde kennis. Geen goeroe gedoe of vage, nonspecifieke beloftes maar praktische kennis die recht uit het ondernemerschap

De sprekers van het Sell Your Baby Seminar maken de

komt, gebracht door ervaringsdeskundigen. Evenmin bulkt het seminar van

perfecte vertaalslag tussen kmo ondernemerschap en

zware theoretische en academische modellen die enkel geschikt zijn voor

specifieke expertise uit de relevante kennisdomeinen.

experten in de materie.
De hoofdspreker tijdens het seminar is Andy Coomans.
Je leert wat jij als kmo ondernemer moet weten, praktisch en bevattelijk,

Als ondernemer en investeerder in meerdere bedrijven past

zodat jij het stuur van je onderneming en je ondernemende carrière op de juiste

hij de kennis uit dit seminar dagelijks toe in de praktijk.

manier kunt vastpakken. Op die manier biedt het Sell Your Baby Seminar een

Hij is daarnaast een bevlogen spreker en auteur van 2

unieke flavour die het beste van twee werelden samenbrengt. Inspirerende

ondernemersboeken. Meer details over het ondernemers-

locaties en sprekers die je tot actie aanzetten in combinatie met geavanceerde

traject van Andy Coomans kan je lezen op de website van

kennis voor ondernemers.

BlackBird Business Events.
Tijdens het seminar maak je eveneens kennis met diverse
gastsprekers. Deze variëren per editie. Het gaat steeds
om inspirerende topondernemers die inzichten delen uit
hun eigen traject of gerenommeerde experten uit specifieke
kennisdomeinen.

Zet de volgende stap
in je ondernemerschap.

Meer weten?
www.blackbirdevents.be

