Business Mastery Ontbijt & GRATIS Seminar
Leid uw bedrijf effectief, efficiënt en winstgevend in elk economische situatie.
>> klik hier >>

Groei met uw bedrijf terwijl anderen krimpen.

Leiders creëren doorbraken, ze lossen problemen op en ze maken maximaal gebruik van de
beschikbare middelen door hun klanten centraal te stellen. Effectieve leiders weten dat het probleem
niet in de middelen ligt, maar in hoe je die middelen toepast of te wel hoe oplossingsgericht bent u.
Alleen een handjevol mensen begrijpen dit en weten hoe ze deze kennis kunnen gebruiken om te
groeien ongeacht het economische klimaat.
Hierbij bent u uitgenodigd voor de Business Mastery Ontbijt
gevolgd door het GRATIS 7 forces of Business Mastery Seminar
op dinsdag 20 september bij het NH Hotel op de Aert van Nesstraat te Rotterdam.
Wilt u uw zakelijke prestaties in deze lastige economische tijden verhogen? Wilt u een groter succes
met uw onderneming realiseren? Er zullen maar een paar ondernemers voordeel halen uit de
veranderende economie.
De vraag is – bent u er één van?
In de “7 forces of Business Mastery Seminar” leert u strategieën en tactieken die u direct kunt
gebruiken om uw zakelijke prestaties en succes te verhogen binnen uw onderneming. Uw trainer Pa
Joof uit London (mastertrainer van Anthony Robbins) zal u in een 2,5 uur durend GRATIS seminar
een aantal ‘bullet-proof’ strategieën en tactieken met u delen die u direct kunt toepassen in uw werk
of onderneming.
Wat u zult leren:

●
●
●
●

welke kritieke factoren invloed hebben op uw onderneming;
weten waar u onderneming werkelijk staat – niet waar u denkt dat uw onderneming staat;
het ontwikkelen van een krachtige visie voor uw onderneming;
tools om uw onderneming effectiever, efficiënter en winstgevend te leiden.

Anthony Robbins: Anthony Robbins is een internationale coach, spreker en schrijver. Hij heeft
verschillende bestseller boeken geschreven, waaronder Unlimited Power en Awaken the Giant Within.
Daarnaast is hij ook de auteur van motiverende audioboeken zoals Personal Power II, Get the Edge
en Lessons in Mastery. Hij heeft vele wereldleiders gecoacht zoals Michail Gorbatsjov, prinses Diana,
George Bush en Bill Clinton. Tevens heeft hij meerdere CEO’s van Fortune 500 ondernemingen in de
wereld getraind en gecoacht.
Wanneer?

Start ontbijt

: 07.00 – 07.45 uur

Start Gratis Seminar

: 07.45 – 10.15 uur

Waar?

NH Hotel - Aert van Nessstraat te Rotterdam (hoek Coolsingel)

Voor wie?

Directeuren, ondernemers, bedrijfsleiders en bestuurders

De Business Mastery Ontbijt biedt een unieke mogelijkheid om te netwerken met andere
ondernemers die dezelfde uitdagingen hebben.

>>>>

Meld u hier aan. of bel 06- 250 78 048

Uw bijdrage in het ontbijt is slechts 15,- Euro en de seminar is GRATIS.
Voor dit unieke seminar zijn er nog beperkte plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij.
Registreer nu via deze link REGISTREER (wij garanderen geen ontbijt zonder registratie)
Indien de ochtendsessie vol zit kunt u deelnemen tijdens sessie II om 12.30 uur of sessie III om
18.30 uur (Hierbij wordt geen lunch of diner geserveerd maar uw deelname aan het seminar is nog
steeds gratis)

