SUMMER BOOSTCAMP: PERSONAL POWER
Feit 1: Slechts vier procent van alle verkopers durft na vier bezwaren nog door te gaan.
Feit 2: Non verbale communicatie bepaalt 93 procent van de impact van elke boodschap.
Feit 3: MIND over matter: Mindset bepaalt het succes van je sales-vaardigheden.
Sommige (verkoop-)goeroes noemen het de gun-factor, klik maken, ijs breken, CX, raport maken
en nog meer magische toverwoorden. Maar hoe werkt dit praktisch voor jou? Voor het eerst kan
je nu echt jouw kracht en je echte doelen onderzoeken. Met de Summer Boostcamp: Personal
Power leer je om veel meer rendement uit je persoonlijke kracht en persoonlijke keuzes te halen.

‘Als je weet dat je meer in je mars hebt en met meer plezier wilt presteren, dan is
De Summer Boostcamp: Personal Power de juiste keuze voor jou’.
De Summer Boostcamp is vooral bedoeld voor twee typen professionals en individuen:
1. Resultaatgerichte professionals, met praktijkervaring in een commerciële en
servicegerichte omgeving, die regelmatig resultaatgerichte gesprekken met relaties
voeren, met een stevig werk- en denkniveau.
2. Groei-gierigen: de zelf-investeerders die focus hebben, die een nieuwe kijk op zaken
willen ontwikkelen en die zichzelf als leider van deze ‘change’ zien.

7 stappen.

De training is een combinatie van bewezen modellen en moderne wetenschap. Je werkt in 7 fases
aan een persoonlijk profiel:
1.
2.

Letterlijk in kaart brengen van jouw gedrag met een unieke online (Sales) assessment.
Begin bij het eind: welke persoonlijke doelen heb je op korte termijn (< 1 maand) en op
lange termijn (<1 jaar).
3. Analyse van gedrag. Inventariseren van zelf-sabotage en overtuigingen.
4. Formuleren van kernkrachten en een stabiel evenwicht in creëren.
5. Ontdekken van stimulerende en belemmerende emoties en gedachten.
6. Onderzoeken en beperken van negatieve gedachten en de kracht van de positieve
gedachten versterken
7. Het ontwerpen van een gewenste toekomst inclusief hartstochtelijke routekaart.

Wat is je investering in geld en tijd?
Tijd
Plus Ticket

Wat is het effect?

15 en 16 juli van 09.00-17.00 uur
€ 1.099,- € 399,-* (incl. het unieke assessment; 2 coachsessies twv € 300,-;

2x vega lunch, het e-book LEEF!,
BONUS: de digitale app met de volledige mindfulness &
ACT Training!)

Na afloop van de Summer Boostcamp Personal Power:
• gebruik je je potentiele krachtbronnen
•
beter,
• herken en hanteer je blokkades beter,
•
• heb je meer daadkracht en energie,
•
• ben je doelgerichter en alerter,
• geniet je meer,

zie je meer groeimogelijkheden zowel
privé als in business,
houd je beter de regie over je werk &
leven,
maak je bewust betere en belangrijkere
keuzes.

*Genoemde prijzen zijn excl. btw, inclusief manual, materiaal, lunch, digitale ondersteuning en een magische glimlach..
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