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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FRANS - LA COMMUNICATION IMMOBILIÈRE OPEN CLASS: KLASSIKAAL
LEREN

€ 719,95 incl. BTW

FRANS OP MAAT VAN DE VASTGOEDPROFESSIONAL! - ERKEND VOOR BIV PERMANENTE VORMING

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Spreek de taal van jouw klant en je scoort beter. Akkoord? Heb je als vastgoedprofessional Franstalige klanten? Wi je hen beter te woord staan? Zonder angst? Dan is
deze module - specifiek ontwikkeld voor de vastgoedsector - de opleiding opjo uw maat.

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV-IPI).

Omschrijving
La communication immobilière

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Immo-professionals

Voorkennis
Voor wie minimum een basiskennis Frans heeft (niveau A2).

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming bij het BIV.

Methodologie
12 wekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 2 uur + e-learning platform "la communication immobilière".
On campus. Ter info: face-to-face contactsessies kunnen afgewisseld worden met sessies op afstand indien gewenst door de cursisten en de taalcoach.
De online leermodule "la communication immobilière":
de e-module is opgebouwd volgens het principe 'alles-in-één', d.w.z. bevat tekst, audio's, oefeningen, illustraties, een uiterst gebruiksvriendelijk
woordenboek, de nodige grammatica, achtergrondinfo, …
de 'dashboards' waarover je beschikt, helpen jeu op schema te blijven. Ze zijn bovendien een interessant werkinstrument voor jouw coach om te zien
waar je sterk in bent. En waar je met bijkomende uitleg of oefening geholpen wordt.
jouw motivatie + 'all-in-one' e-module + professionele coaching = eenvoudiger leren van een taal, met garantie op sneller resultaat!

PROGRAMMA
In de eerste klassikale sessie maak je kennis met de werking en de inhoud van de online leermodules. En met het concept en de aanpak van begeleid zelfstandig leren.
Daarna ga je zowel thuis als tijdens de klassikale sessies aan de slag met de topics in deze online leermodule 'la communication immobilière':
COMMUNICATIE
Telefoon (doorverbinden, verkeerd verbonden, problemen, opnemen, afsluiten)
Afspraken (maken, annuleren, verplaatsen, te vroeg/te laat)
Ontmoeting (zich aanmelden, een klant onthalen)
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Een woning (soorten panden, indeling en onderdelen van een woning, omgeving en regio, technieken, …)
Kopen - Verkopen (advertentie, intakegesprek, rondleiding, taxatierapport, verkoopovereenkomst, argumenteren, prospectie, waardebepaling, medeeigendom, …)
Huren - Verhuren (plaatsbeschrijving, contract, …)
Bouwen
Financieel-juridisch (documenten, contracten, leningen, verzekeringen, notariaat)
Actualiteit
THEORIE
Woordenschat
Grammatica
Grammatica-oefeningen

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV-IPI).

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
12 sessie(s) vanaf dinsdag 18/10/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf dinsdag 18/10/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 18/10/2022

19:00

21:00

dinsdag 25/10/2022

19:00

21:00

dinsdag 08/11/2022

19:00

21:00

dinsdag 15/11/2022

19:00

21:00

dinsdag 22/11/2022

19:00

21:00

dinsdag 29/11/2022

19:00

21:00

dinsdag 06/12/2022

19:00

21:00

dinsdag 13/12/2022

19:00

21:00

dinsdag 20/12/2022

19:00

21:00

dinsdag 10/01/2023

19:00

21:00

dinsdag 17/01/2023

19:00

21:00

dinsdag 24/01/2023

19:00

21:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Bent u een particulier en hebt u geen recht op de kmo-portefeuille? Dan hebt u recht op 20% korting.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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