
IdeaBooster 

De IdeaBooster combineert brainstormen met realiseren. Een professionele brainstorm levert juist 
die ideeën op, die het waard zijn om uitgevoerd te worden. Realiseren is de kern van het succes, 
omdat alleen concrete resultaten winst opleveren en het vliegwiel van meer ideeën en nieuwe 
successen op gang houden. 
 

Het resultaat? Vijf uitgevoerde ideeën met een winstbijdrage van € 30.000.  

 

IN 2 DAGEN GEWELDIGE IDEEËN BEDENKEN,  

SELECTEREN EN DIRECT UITVOEREN! 

“WE BENUTTEN DE KENNIS EN    
  ERVARING VAN ONZE  
  MEDEWERKERS ONVOLDOENDE…” 

“WE ZOEKEN EEN ENERGY-BOOST,  
  EN WEL NU!” 

“WE KOMEN ER NIET AAN TOE OM 
  NIEUWE IDEEËN UIT TE VOEREN…” 

OVER 
PRIDEA 

Pridea helpt organisaties om expertise en 

ideeën van medewerkers succesvol om te 
zetten in concrete resultaten . Doelgericht, 

pragmatisch en betrokken. 
 

De ideale finish van een IdeaBooster. 

www.pridea.nl 

OVER 
IDEA COMPANY 

IdeaCompany is expert in het begeleiden 

van creatieve brainstormsessies. Energiek, 

out-of-the-box en gericht op resultaat. 

 

De ideale start van een IdeaBooster.  

www.ideacompany.nl 



   

      

DEEL EN LEER 
VAN ELKAAR 

 
 
 

Idee-teams in actie-
modus bereiken in 
korte tijd resultaten.  
 

Beter 1 idee in 
praktijk dan 100 op 
een lijstje. 

DAG 

02 

Van de ideale 
oplossing naar:  

‘wat kunnen we 
vandaag doen” 

WERKEND 
PROTOTYPE 

 
 
 

Vol energie en 
creativiteit 
worden veel 
nieuwe en direct 
toepasbare 
ideeën bedacht. 

 
 
 

VALIDATIE 
& SELECTIE 

Bewuste, 
onderbouwde keuzes 
zorgen voor draagvlak 

 
 
 

BRAINSTORM 

DAG 

01 

INTAKE EN 
VOORBEREIDING 

 

VALIDATIE 
EN SELECTIE 

Bewuste, 
onderbouwde keuzes 
zorgen voor draagvlak 

RESULTAAT EN 
BEVLOGENHEID 

 
 
 

De laatste loodjes naar 
maximaal resultaat. 
 
Ervaringen delen als 
opmaat naar nieuwe 
successen. 

terugkom 
DAG 

“Buiten kaders denken zonder grenzen.  
Even de natuurlijke neiging om ‘ja, maar’  
te zeggen uitschakelen.” 

Brainstormen met de IdeaCompany  

“Snel keuzes maken over de oplossingsrichting. 
Actie-gericht denken: experimenteren, leren 
en daarmee zichtbare resultaten  boeken.” 

Ideeën realiseren met Pridea 

De IdeaCompany en Pridea hebben de 
krachten gebundeld en samen de unieke 
IdeaBooster ontwikkeld: een tweedaags 
event voor groepen van 25 tot 50 
deelnemers. Met een IdeaBooster zorgen wij, 
samen met u, voor optimale creativiteit én 
directe realisatie van de 5 beste ideeën. 
 
Het resultaat? Vijf, direct gerealiseerde 
ideeën met een verwachte extra winst-
bijdrage van € 30.000 per jaar. 
 

Een IdeaBooster levert uw organisatie heel 
veel op. Minimaal 5 gerealiseerde ideeën en 
een flink aantal positieve neveneffecten: 
hervonden daadkracht, draagvlak, 
teambuilding en enthousiasme. 
 
Uw investering verdient u zo heel snel terug. 
Uw eerste IdeaBooster kost € 9.990. Dit is 
inclusief voorbereiding, begeleiding en 
follow-upsessie. Met de verwachte extra 
winstbijdrage een terugverdientijd van slechts 
4 maanden! 

N.B. Boekt u na afloop van de IdeaBooster binnen 6 maanden een 2e editie, dan kost deze slechts € 7.500. 


