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Met Wie Doe Ik Zaken?
Dit programma is speciaal samengesteld voor ondernemers en zakenmensen.
Productie en dienstverlening vormen de motor van onze economie, maar hoe weet u nu
als toeleverancier, klant, zakenpartner of manager wie u kunt vertrouwen en wie niet?
Op basis van de ontdekkingen van L. R. Hubbard zult u leren het gedrag van andere
mensen – hoe complex ook – te doorgronden en de onderliggende factoren beter te
begrijpen. U zult snel kunnen zien wie een negatieve invloed op u of op andere mensen
in uw omgeving uitoefent en ongemerkt veel van uw aandacht wegtrekt. U zult
ontdekken wat mensen drijft en hoe u anderen kunt motiveren de juiste dingen te doen.
U leert de mensen herkennen die niet het beste met u voorhebben en ook degenen die
u kunt vertrouwen en van wie u mag aannemen dat ze uw vrienden zijn.
U leert tegenslagen verwerken en er beter uit tevoorschijn te komen, omdat voor u de
oorzaak ervan duidelijk is. U doorziet het mechanisme om de situatie weer snel recht te
trekken en bent in staat moeilijke problemen sneller op te lossen. U zult uw tijd veel
beter gaan besteden en uw aandacht meer richten op de constructieve zaken die
verbeteringen zullen bewerkstelligen. Dit programma bespaart u niet alleen veel geld en
tijd, het zal u behoeden voor de ergernis en frustratie die elke ondernemer ervaart die
deze gegevens nog niet kent.
_________________________________________________

Het programma Met Wie Doe Ik Zaken? wordt gedaan onder supervisie van een
ervaren begeleider. Het eindproduct is een zakenman of ondernemer die niet snel uit
het veld te slaan is, de bedoeling van andere mensen snel door heeft en zijn kostbare
tijd niet laat afleiden door onnodige verspilling.
Wees oorzaak over uw eigen bestaan en breng uzelf in de conditie die het u mogelijk
maakt uw persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken.
Deze training wordt gegeven met een intensieve persoonlijke begeleiding
Duur:

6 tot 8 dagen (minimaal 1 dag per week)

Start:

in overleg

