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Een krachtige boodschap: Boeien, binden én aanzetten tot actie!  
Op de dinsdagen 13, 20 en 27 maart 2018 (ook mogelijk om 1-op-1 te volgen) 
 

- Wil jij jouw overtuigingskracht vergroten? 
- Wil jij jouw publiek boeien, binden én aanzetten tot actie? 
- Wil jij dat jouw boodschap begrepen én onthouden wordt? 
- Wil jij dat ze datgene met jouw boodschap doen, wat jij ermee wilt bereiken? 
 Deze training bevat eenvoudige, direct toepasbare en effectieve technieken om jouw 
 boodschap krachtig te brengen. Wij beloven: direct zichtbaar resultaat! 
 
Deze training kun je inzetten ten behoeve van: 
- Het overtuigend brengen van jouw boodschap, het geven van jouw mening of advies;  
- Profilering van jezelf, jouw product, dienst, afdeling of bedrijf; 
- Het geven van presentaties, workshops, instructies en trainingen. 
 
Trainingsinhoud dag 1 en 2: inhoud en presentatie 
- Een krachtige opbouw van jouw boodschap/presentatie/instructie/training; 
- Het interesse wekken voor jouw boodschap; 
- Het boeien én binden van mensen met verschillende luister- en motivatiestijlen; 
- Het vergroten van de acceptatiegraad voor jouw boodschap; 
- Technieken om te zorgen dat jouw boodschap onthouden wordt; 
- Het afstemmen op voorkeurstaal van jouw gesprekspartner(s)/publiek; 
- Het voorkomen van weerstand; 
- Presenteren vanuit persoonlijke kracht (jouw optimale presentatie 'state'); 
- Het effectief beantwoorden van vragen; 
- Het bewust inzetten van de vijf effectieve presentatiestijlen. 
- Het zodanig triggeren van jouw luisteraars, zodat zij graag doen wat jij wilt dat ze doen; 
- Het daadwerkelijk aanzetten tot actie. 
 
Trainingsinhoud dag 3: Presenteren en optimaliseren 
Met het geleerde in dag 1 en 2 bereid je een presentatie voor die je tijdens de training presenteert aan de 
groep. Na afloop ontvang je feedback, om jouw boodschap nog krachtiger te brengen. We gaan dieper in 
op effectief taalgebruik en het aansluiten bij jouw doelgroep.  
 
Trainingsaanpak 
Je bereidt voorafgaand aan de training een relevante boodschap/minipresentatie van maximaal 5 minuten voor. 
Tijdens de training verwerk je het geleerde direct in jouw boodschap en krijg je feedback op jouw presentaties. 
 
Trainingstijd, locatie, investering, aanmelding en informatie:   
Data en tijden: dinsdagen 13, 20, 27 maart 2018. Locatie: Smart Difference, Markstraat 29, 4844CN Terheijden 
(bij Breda), NL. De investering bedraagt € 899,00 inclusief b.t.w. voor particulieren, exclusief b.t.w. voor zzp-ers, 
bedrijven, organisaties en werknemers waarvan de werkgever de investering betaalt Aanmelden kan met behulp 
van het aanmeldingsformulier. Informatie: Karlijn Vrolijk +31 (0)6 – 52 680 330 / karlijn@smartdifference.nl. 
 
Ervaringen van onze deelnemers: 
Gemiddelde beoordeling van deze training: 9,3 
 

"Ik wist dat je veel kunt doen om je boodschap krachtig te brengen, maar dat er zoveel eenvoudige 
 technieken zijn met zoveel impact, dat had ik niet verwacht. Smart Difference: Het verschil in succes!" 
 Ingrid van Dam, interim HRM-er en eigenaar van Keer NU, te Leidschendam. 
 

"Een zeer praktische en enthousiasmerende training. De belofte: 'direct zichtbaar resultaat' is waargemaakt!" 
Fred Booms, Interim sales, trainer en coach, Eigenaar Fenomena, te Helmond. 
 
Tip:  
De trainingen 'Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen' en 'Verschil in focus: positie/prestatie/ 
relatie' vormen een zeer effectieve aanvulling op deze training. Hiermee leer je nog beter af te stemmen op 
de voorkeuren van jouw gesprekpartners/publiek. 
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Aanmeldingsformulier 
 
Naam organisatie/werkgever : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Voor- en achternaam : dhr. / mevr. .…………………………………………………………………………………………………………… 

Privé-adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon thuis : ……………………………………………… Telefoon zakelijk : ………………………………………………… 

Mobiel nummer privé : ……………………………………………… Mobiel zakelijk : ………………………………………………… 

Email adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum : ……………………………………………… Functie: …………………………………………………………………… 
 

Ik meld me aan voor: 
! de training/workshop : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (datum/data)  : ……………………………………………………………… investering: € …………………………………… 
 

! de training/workshop : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (datum/data)  : ……………………………………………………………… investering: € …………………………………… 
 

! de training/workshop : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (datum/data)  : ……………………………………………………………… investering: € …………………………………… 
 
 
 

Voorwaarden: 
Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
" Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief of mail door 

Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
"  Bij annulering langer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag berekent Smart Difference geen vergoeding. 
" Bij annulering binnen 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag mag er een vervanger deelnemen. 

 
 

Hierbij verklaar ik dat ik: 
! zzp-er of ondernemer ben, de trainingsinvestering is exclusief b.t.w. 
! particulier of werknemer ben en de training 100% zelf betaal, de trainingsinvestering is inclusief b.t.w. 
! werknemer ben en mijn werkgever de training voor ……… % betaalt (hierover wordt b.t.w. berekend). 
 
 
 
 

Akkoord deelnemer     Naar waarheid ingevuld en voor akkoord: 

Datum / plaats : .……………………………………………………………………………        (handtekening deelnemer:)  

Naam  : .…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Bij vergoeding door werkgever:    

Naam werkgever : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email adres : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres/postbus : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats : .………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien werkgever aanvullende informatie op de factuur wenst: .…………………………………………………………………………… 
 
 

Handtekening werkgever : .……………………………………………………………………………      Handtekening voor akkoord: 

Naam : .…………………………………………………………………………… 
Datum / plaats : .…………………………………………………………………………… 


