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Pragmatische Training Netwerken voor MKB’ers

Doelgericht Netwerken: juist nu!

Een investering die zich snel terugverdient;
inclusief Netwerkboekje, Netwerkcertificaat en Netwerkborrel		
Door ondernemer Rob Tol,
Netwerker van het jaar 2007
Inschrijven via aanmeldingsformulier
fax 010-2025314 of info@netwerkacademie.nl
dinsdag van 15.00 tot 18.30 uur:
1 sept., 6 okt., 3 nov. of 1 dec. in 2009
Locatie: VIP Room Isala Theater - Capelle a/d IJssel
“Menigeen die het ver heeft gebracht dankt meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis”.
Bij netwerken is het belangrijker wie jou kent en positief is over jou, dan wie jij kent.
Netwerken gaat niet alleen om het kennen van mensen, maar vooral om te weten welke kennis ze bij
zich hebben en in welke netwerken zij zich bevinden.

Programma Training Netwerken
15.00

Ontvangst en incheck
Netwerktest

15.15

Inleiding
Wat is doelgericht zakelijk netwerken?
Welk type netwerker bent u? (o.a. Personal Branding)
Uw sterke en zwakke netwerkkanten (SWOT)
Wat kan netwerken u opleveren?

16.00

Luistertest
Goed luisteren is een hele kunst!

16.30

Bij wie netwerken?
Netwerkgelegenheden
Online netwerken (o.a. LinkedIn)
Do’s & dont’s
Tips & trucs

17.00

Uw elevator pitch en visitekaartje

17.30

Netwerk opbouwen, uitbreiden en onderhouden
Praktijkcases 10 jaar TOL Marketing & Communicatie
Vragen

18.00

Afsluiting
Uitreiking Netwerkboekje “Geven & Nemen”
Netwerkborrel

Na het volgen van deze inspirerende training en het doornemen van het
Netwerk-boekje, heeft u meer succes met uw netwerkactiviteiten.
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Aanmelding Training Netwerken
Fax: 010 2025314 Mail: info@netwerkacademie.nl
Ik schrijf mij in voor de training ‘Doelgericht Netwerken: juist nu!’ op dinsdag:
❍ 1 september 2009
❍ 6 oktober 2009
❍ 3 november 2009
❍ 1 december 2009
Organisatie:
Branche:
Activiteit:
Aantal medewerkers:
Voor- en achternaam:
Functie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-Mail:
Website:
KvK nummer:

Datum:

M/V

Handtekening:

Mijn doelgroep is:

Mijn huidige netwerkactiviteiten:

Ik heb van deze training gehoord via:

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging en routebeschrijving. Wij sturen u na deelname
het Netwerkcertificaat per post toe.
Over het totaalbedrag van € 235,- excl. BTW per persoon ontvangt u een factuur, nadat de betaling is ontvangen.
De storting dient twee weken voorafgaand aan de training overgemaakt te zijn op Rabobank rekeningnummer
356340481 t.n.v. TolMC. De minimale deelname is 8 personen.Indien verhinderd bent kan een collega u vervangen.
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