VOOR
Flynth advies
Vestigingsplaatsonderzoek (VPO) €2.500,excl. BTW

Flynth biedt u als ondernemer of franchiseorganisatie een objectief vestigingsplaatsonderzoek tegen een vaste prijs. Maak een weloverwogen investeringskeuze,
vanuit betrouwbaar inzicht in de potentie van uw nieuwe bedrijfslocatie.

Compleet inzicht in de potentie
van uw nieuwe bedrijfslocatie

Weloverwogen investeringskeuze

onderzoek (VPO) van belang: geldverstrekkers vragen om een

Voor een succesvolle opening van uw vestiging of winkel

gefundeerde onderbouwing van de verwachte omzet. En hoe

is grondig vooronderzoek cruciaal. Alleen zo maakt u

zit het met de bedrijfsstrategie? Met het VPO ontdekt u de

een weloverwogen investeringskeuze. Een deskundig

kansen en bedreigingen van het marktgebied.

vestigingsplaatsonderzoek (VPO) bestaat uit onderzoek op
locatie en cijfermatige onderbouwing. U krijgt antwoord op
essentiële vragen, zoals:

Flynth VPO-aanbod



Past mijn doelgroep bij de locatie en het verzorgingsgebied?



Beoordelen van uw bedrijfsconcept en/of formule



Wat zijn de zichtbare branchetrends en bestedingscijfers?



Beoordelen van de beoogde locatie



Hoe sluit de locatie aan op het winkel- of verkoopgebied?



Inzicht geven in branchetrends en bestedingscijfers



Wie zijn mijn concurrenten en hoe goed doen zij het?



Bepalen en analyse verzorgingsgebied/passanten-



Hoe verloopt de omzet over de eerste exploitatiejaren?

Kansen en bedreigingen in kaart
Ook voor uw financieringsaanvragen is het vestigingsplaats-

stroom


Concurrentie in kaart brengen en beoordelen



Afgeven van omzetindicatie

Flynth advies
Vestigingsplaatsonderzoek (VPO)

Vaste prijzen

Meer informatie

Het VPO-aanbod is gebaseerd op vaste (standaard)

Wilt u meer informatie over onze diensten? Kijk op

werkzaamheden. Wij bieden eenmalige VPO’s aan vanaf

flynth.nl/vestigingsplaatsonderzoek of neem contact op

€2.500 excl. btw. Naar wens bieden we een aanvullende

met Flynth via 088 236 77 77. Ook onze specialisten staan

offerte op maat aan.
Vraag naar de voorwaarden van het VPO-aanbod.

voor u klaar:


Ivo Bleeker, 06 25 65 74 90, ivo.bleeker@flynth.nl



Simon Hiemstra, 06 53 19 88 80, simon.hiemstra@flynth.nl
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