Crisis? Wat doe je er aan?
Afwachten? Nee toch?!

INTERNATIONALE PUBLICATIES
OVER SALES
Wat hebben Nout Wellink, Dirk Scheringa en Rijkman Groenink met elkaar gemeen? Zij werden als bestuurder de personificatie van de organisatie die ze vertgegenwoordigden. Het imago van de organisatie wordt in dat geval verbonden met die van de bestuurder. Hierdoor heeft het blinde vertrouwen
in ondernemingen en hun bestuurders de laatste tijd een forse deuk opgelopen. De genoemde schoolboekvoorbeelden van hoe het niet moet leren ons het belang van goed reputatiemanagement.

FOUTJE!

Drs. R.F.J. Austie
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Volg een training waarmee je straks beter kunt
presteren. Beter verkopen, betere gesprekken
voeren, duidelijker rapporten maken, marktgerichter denken, et cetera.
Powerteam Personal Training verzorgt
trainingen door ervaren specialisten die hun
trainingsprogramma zelf hebben geschreven
en stuk voor stuk hun sporen in hun vakgebied
hebben verdiend.
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Tip voor uw CRM project: Neem alle vier aspecten van uw CRM
project vanaf het begin mee. Dat scheelt een minieme vlaag van
wanhoop… (Note: Processen, Mensen, Middelen en Management).

Powerteam Personal Training is een trainingsbureau
voor persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn elk
specialist in hun vakgebied, de onderwerpen variëren van vaardigheid tot techniek, op verschillende
niveaus.

Marielle Dellemijn
www.crmexcellence.nl
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Kijk voor informatie op

www.powerteam-training.nl
of bel 055 526 3850
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