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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SPREKEN MET IMPACT NIEUW

€ 477,95 incl. BTW

GOEDE IDEEËN? PRIMA! MAAR WAT BENT U ER MEE ALS U UW IDEEËN NIET KRACHTIG OVERBRENGT?

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Spreken voor een groep maakt of kraakt uw business
Goede ideeën? Prima! Maar wat bent u er mee als u uw ideeën niet krachtig overbrengt? Presentaties, speeches en vergaderingen, ... Spreken voor een kleine of grote
groep maakt of kraakt uw business!
De grootste misvatting is deze: daar moet u toch voor geboren zijn? Iedereen kan snel en eenvoudig leren hoe te spreken met Impact.
U ontdekt in dit deel van de training ons krachtige systeem waarmee u in 7 stappen de kunst van het spreken leert.
U haalt uw M.O.S.T.E.R.D. om te spreken voor een groep uit deze training!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die met business bezig is, en de communicatie- en onderhandelingstechnieken (beter) onder de knie wil krijgen om daarin succesvol te zijn.

PROGRAMMA
In deze eerste module van drie leren we u alle communicatievaardigheden (verbale én non-verbale) die u nodig hebt om met impact voor een groep te spreken! U leert
de kunst van het spreken in 7 stappen met het M.O.S.T.E.R.D. systeem.

Wat bereikt u met de training Spreken met Impact?
U staat er als expert, schijnbaar zonder zenuwen
Uw structuur is helder
Uw publiek hangt aan uw lippen
U overtuigt in de belangrijkste taal: uw lichaamstaal
Uw publiek doet nadien precies wat u voor ogen had

Uw voordeel:
U boekt onmiddellijk een sterk en meetbaar resultaat
Met de handige hand-out bezit u voor altijd de perfecte voorbereiding
Value can not be realized unless it is communicated!

Andere modules in deze reeks:
Verkopen met Impact: u leert de kunst van het verkoopgesprek via een systematische aanpak
Onderhandelen met Impact: u leert de kunst van het onderhandelen door het creëren van uw persoonlijke onderhandelingsmatrix (CRAC)

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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Datum

Startuur

Einduur

donderdag 07/11/2019

09:30

12:30

donderdag 07/11/2019

13:30

16:30

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Ronald de Keersmaeker werkte twaalf jaar voor de ERIKS group als business unit manager en business development manager. Hij werkte mee aan de opstart van
nieuwe bedrijven en het sluiten van partnerships in China, Maleisië, Singapore en India. Terug in België werd Ronald verantwoordelijk voor het ontwikkelen van OEM
business (Original Equipment Manufacturers), en het opleiden van high potentials en middenkader. In 2014 richtte hij zijn eigen bedrijf Dixit International op, waar hij
zich als coach en trainer specialiseert in verkoop- en onderhandeltechnieken, lichaamstaal en public speaking. Dat laatste bracht hem in de Raad van Bestuur van PSA
Belgium (Professional Speakers Association Belgium).
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