Het verschil tussen
‘goede sales’ en
‘extreem succesvolle sales’
Je kunt jezelf op salesniveau trainen in luisteren, doorvragen, netwerken,
het nemen van verantwoordelijkheid, samenwerken en noem de hele
reeks vaardigheden maar op. Heel nuttig. Maar als het diepere fundament
ontbreekt, heb je weinig aan deze skills.
Totale controle in salestrajecten krijg je pas wanneer je je bewust wordt van
het Onbewuste. Dat klinkt nu misschien nog mysterieus voor je, maar dat is
het beslist niet. Wij, van Vision Forward, hebben de leer over dit fundament
vormgegeven in een concreet trainingstraject en we noemen het Unfreeze &
Destiny. Het is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze sales
professionals. Professionals die weten dat het verschil
“Totdat je het onbewuste bewust
tussen ‘goede sales’ en ‘extreem succesvolle sales’ niet zit
maakt, zal dat je leven leiden en
op het niveau van een serie generieke vaardigheden, maar
zul je het ‘je lot’ noemen.”
op het niveau van dat diepere fundament.
Carl Jung – Grondlegger van de
analytische psychologie
Unfreeze & Destiny is een praktijkgericht en concreet
trainingsprogramma waarbij we ingaan op het menselijk
gedrag en de gigantische rol die ons Onbewuste brein
daarbij inneemt. Bovendien is deze methode gemaakt om alles wat jij leert diep
te laten doordringen in al je vezels. Je onthoudt wat je hebt geleerd en gaat er
intens mee aan de slag waardoor je alleen maar beter en beter wordt.
Schrijf je in

Concreet bestaat Unfreeze & Destiny uit de volgende onderdelen.
Introductie in het programma
Na deze intro sta je meteen ‘aan’. Klaar om alles te weten te komen over het
Onbewuste.
Unfreeze!
Je leert de techniek van ontdooien, oftewel Unfreezing. Het is praktisch en
fascinerend omdat je in dit onderdeel heel veel te weten komt over jezelf
en anderen. We leren je de Transactionele Analyse waarin je onderzoekt
of mensen probleemgericht of wensgericht zijn. Ook laten we je ontdekken
waarom mensen het zo lastig vinden om in doelen te denken. Er gaat daardoor
heel veel op z’n plek vallen voor je.

Destiny!
Je identiteit is cruciaal; het bepaalt immers wie je bent en waar je naar toe gaat.
In dit onderdeel gaan we je de ‘Big Five’ en ‘MBTI’ uitleggen. Deze theorieën,
in combinatie met onze praktijkoefeningen, gaan je gigantisch veel inzichten
geven in de persoonlijkheid van mensen. Ook laten we je de wereld van
onbewuste overtuigingen zien. Je maakt kennis met een intrigerend hulpmiddel:
het Enneagram. Je leert zodoende hoe je veranderingen in overtuigingen van
mensen kunt aanbrengen.

Unfreeze & Destiny gaat je boeien en raken
De manier waarop wij de identiteit en overtuigingen van mensen vaststellen
maakt ons uniek. Vele jaren van ontwikkeling zorgen ervoor dat we met
Unfreeze & Destiny een programma bieden dat mensen boeit en raakt. Van
net afgestudeerde trainees tot aan ondernemers die hoog in de Quote 500
genoteerd staan.
Schrijf je in

Wat je kunt verwachten
Dagindeling: dag één van 09.00 tot 19.30 en
dag twee van 09.00 tot 17.00
Gemiddeld aantal deelnemers: maximaal 8

Krijg je al zin? Wij beloven je:

Datum: voorjaar 2020

• Geen eindeloze vragenlijsten vooraf
• Concrete uitleg en begeleiding door Nederlandse
topcoaches
• Eyeopeners die jou gaan helpen in je sales
• Prikkelende praktijkoefeningen, filmpjes en ander
beeldmateriaal
• Een traject gebaseerd op ruim 25 jaar studie en
praktijkervaring
• Een volkomen toepasbaar programma; Uit de
startblokken en go!

Locatie: Een stijlvolle, passende in de uniekheid
van het programma inspirerende omgeving
Coach: Martijn Schaap

Wij zijn Vision Forward. Een hard groeiende
organisatie in Europa die profit en nonprofit organisaties helpt te floreren. Om ze
hun potentie te laten benutten via unieke
trainingsstof, die gebaseerd is op erkende
en geroemde wetenschappers, beproefde
systemen, en succesvolle methoden. Wij
zijn keihard concreet en doelgericht.

