Workshop effectief onderhandelen – meld je nu aan!
Onderhandelen? Dat doen we allemaal de hele dag door.
Maar uitblinken in overtuigingskracht, dat lukt alleen door oefening en
professionele begeleiding. Bij ons ontdekken zelfs ervaren managers hoe zij nog
effectiever hun doel bereiken. Op 26 mei aanstaande houden we een workshop.
Het is een verkorte versie van de training die we senior managers en professionals
bij topbedrijven geven. De workshop biedt een verfrissende kijk op de
onderhandelingstafel. In oefensessies brengen we de theorie ook meteen in
praktijk. We sluiten de middag af met een netwerkborrel. Vaste klanten bieden we
de workshop kosteloos aan om hen te laten proeven van ons product. We hopen
natuurlijk dat de appetizer naar meer smaakt… Ook trek gekregen?
Bel (+31 23 536 80 07) of mail ons. Maar doe het snel, want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt! Meer informatie over de training effectief onderhandelen vind
je op onze website.

Omgaan met emotie na een calamiteit
Omdat een calamiteit niet wordt aangekondigd, weet je niet wat je te wachten
staat. Of toch wel? De communicatie rond een calamiteit kun je wel degelijk
voorbereiden. Als je weet wat je moet doen, krijg je de touwtjes weer snel in
handen. Stel: er vindt een bedrijfsongeval plaats. Er vallen gewonden of zelfs
doden. Families, pers, omwonenden, allemaal bellen ze met vragen over de
betrokkenen. De receptie en het opvangteam moeten in deze situatie weten hoe zij
verontruste bellers te woord staan.

Wij trainen de receptie en het opvangteam door realistische situaties in scène te
zetten. De professionele acteur speelt het kind dat bang is dat zijn vader tot de
slachtoffers behoort. Of de minnares van een getroffen medewerker, die boos
wordt omdat zij niet bekend is bij de werkgever en daarom geen informatie krijgt.
Meer weten over onze trainingen voor crisissituaties? Neem contact op met Hans
Weijel of lees meer over onze training crisiscommunicatie.

Met vertrouwen in gesprek met de journalist
De schrijvende journalist werkt anders dan zijn collega's bij de radio of tv. Ontdek
de spelregels en leer daarop in te spelen. In onze mediatraining schotelen we je de
dagelijkse praktijk voor. Een 'journalist' belt voor een artikel in de krant of
ondervraagt je live voor de camera en/of microfoon.
Behoefte aan een levensechte training waardoor je een journalist met vertrouwen
tegemoet treedt? Wij leren je haarscherp jouw kernboodschap te formuleren voor
radio, televisie of de schrijvende pers. We geven je praktische handvatten en tips
mee. Wil je dat jouw komende persoptreden ook vlekkeloos verloopt? Vind hier alle
informatie over onze mediatraining.
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