Bewust
ondernemen

Mijn Tent wordt Top
• Ontwikkelingsprogramma voor bewust ondernemerschap

Doelstellingen

• Thema’s: keuzes maken, doelstellingen, vergroten
effectiviteit, communicatie en aansturing
• Meer rendement uit je eigen onderneming halen

Commu
ie
t
a
nic

• Samen met 10 collega ondernemers
• Zes avonden: 19.00 – 22.00 uur in 8 maanden
GRATIS!
Dit wordt je aangeboden door de
VBW. Normale prijs: € 2.900,-

INVESTERING

‘Alleen voor
VBW-leden’

Meer
rendement

Mysteryshopping

Per opdracht € 197,50

Geeft antwoord op de volgende vragen

2x bezoek en bespreken

• Hoe is de kwaliteit van de klantbenadering?

rapportage

• Doen we vakinhoudelijk en commercieel de juiste dingen?

excl. reiskosten

Doelstelling:
• Inzicht krijgen in ontwikkelpunten van medewerkers 		
en onderneming

‘Hoe klantgericht
ben jij?’

• Persoonlijk toelichting van de resultaten (in de zaak)
• Speciale meetcriteria mogelijk

Klanthousiasme
• Een optimaal proces met de klant
• Effectievere communicatie
• Hoe haal je meer rendement uit de klant?
• In de eigen omgeving, dus herkenbaar
voor medewerkers
• Direct de volgende dag in de praktijk
te brengen
• Gespecialiseerde verkooptrainers

INVESTERING
2 deelnemers per onderneming GRATIS
(obv VBW-waardecheque)
Per deelnemer slechts € 95,-

Time management
• Hoe stel je prioriteiten?
• Hoe maak je gebruik van je
medewerkers?
• Hoe doe je meer in minder tijd?
• Gewoon iets meer rust in je hoofd?

Congresaanbieding
Nu slechts

€ 89,-

NORMAAL € 149,PER PERSOON!

Business to business
• B2B is anders, hoe pak je dat aan?
• Koude acquisitie
• Het verkoopgesprek
• Communicatieve vaardigheden
• Tips die werken!
• Succes creëren zit hem in de details

Congresaanbieding
Nu slechts

€ 139,-

NORMAAL € 199,PER PERSOON!

‘Krijg meer
zakelijke
klanten’

‘Ga slimmer
werken’

Personal coaching
• Persoonlijke en praktische begeleiding
• 	Direct rendement bij alle vraagstukken
van het ondernemerschap
• 	Stimuleert persoonlijke ontwikkeling
• 	Investering afhankelijk van wensen (bundel)

INVESTERING
Bundels van 2 tot 20 uur, respectievelijk
vanaf € 79,- per uur excl. reiskosten

‘Bewust
ondernemen’

Interesse in Bewust ondernemen?
Kijk voor meer informatie en of aanmelden op www.vbw.nu of bel 0318-527568 (keuze 6).

Bewust ondernemen wordt ingevuld in samenwerking met DQC.

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

