Acquisitie met spirit voor (team)coaches
Het werven van nieuwe opdrachten is niet je sterkste kant.
Na de afgelopen maanden hik je aan tegen een vrij lege agenda voor
2021. Je hebt weinig inspiratie en energie voor acquisitie.
Hoog tijd om jezelf een boost te geven!
Zeg ja tegen acquisitie met spirit, ofwel tegen het moeiteloos
verwerven van opdrachten omdat jouw authenticiteit, creativiteit en
bezieling bij de klant het verschil maakt.
Je volgt een dag in een groep van maximaal zes coaches onder onze
begeleiding. Dat brengt jou:
•
•
•
•
•

Inzicht in jouw spirit in contact met je klant.
Een versterkte missie waarmee je jezelf stevig in de markt zet.
Gemakkelijke acties die je met een glimlach uitvoert.
Nieuwe kansen en mogelijkheden.
Frisse energie om aan de slag te gaan!

Door te werken met spirit ga jij lol krijgen in
acquisitie en meer omzet halen in 2021!
Als coach weet je allang dat meer van hetzelfde doen, niet leidt tot
andere resultaten. Wil je nu echt werk maken van acquisitie? Dan weet
je dat je een nieuwe weg hebt in te slaan. Maar welke?

Je wilt een goed gevulde agenda
voor 2021.
Voor wie:
(Team)coaches die werken als
zelfstandig ondernemer en die een
boost nodig hebben voor acquisitie.
Wanneer:
Donderdag 18 maart 2021.
Tijd:
Van 09.30 tot 17.30 uur.
Waar:
Bij Welkom Thuis, Papenslagweg 3
in Lochem.
Door wie:
Margriet van de Kamp en Suzanne
van Emden
Kosten:
Inclusief voorbereiding zijn de
kosten € 295,- per persoon,
exclusief btw.
Aanmelden:
info@tottot.nl
of margriet@welkom-thuis.nl.
Of bel met TOT : 024 - 6757330

Voor ons is die weg acquisitie met spirit: opdrachten verkrijgen door
geen acquisitie te doen, maar door jezelf te zijn. Wil jij dat ook?
Schrijf je in voor onze dag en mail of bel ons.
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