Veranst. Nr. : 44817

UITNODIGING
BEMER Startup seminar

HTTPS://VASCULAIRTHERAPIE.BEMERGROUP.COM

DATUM
14.12.2018 - 15.12.2018
TIJD
10h
AANMELDING TOT
13.12.2018
TAAL
NL

Alles over de werking van Bemer en het succesvolle advies
Kennis, vaardigheden en motivatie
Doel van het evenement
Een van de belangrijkste zaken voor iedere Bemer Partner is een echte
praktijkgerichte opleiding. De leerstof op het 2-daagse BEMER Startup Seminar is
compact, bruikbaar en vooral goed toe te passen.

Beschrijving
Het 2-daagse BEMER Startup Seminar is een algemene en intensieve opleiding voor
partners . Het kan voor een dynamische start van de eigen business zorgen. Wie
succesvol wil starten, investeert in 2 intensieve dagen om de BEMER kennis te
vergroten. De BEMER basisopleiding is praktijkgericht opgebouwd en biedt iedereen
de mogelijkheid om doelgericht, effectief en met plezier zakelijke activiteiten meteen
in de praktijk toe te passen.

Vereisten
Deze 2-daagse opleiding concentreert zich op de volgende gebieden
• Product en medische kennis
• Verkoop en acquisitie
Samen met het BEMER opleidingsteam werd een uitgebreid programma ontwikkeld,
waarbij plezier en teambuilding niet werden vergeten. Wij verheugen ons om jullie te
ontvangen op het Bemer Start up Seminar
Overnachtingen zijn niet in dit seminarpakket inbegrepen. Inbegrepen zijn echter wel
2x lunch en 1x diner op vrijdag. Kamerreservering gelieve zelf te boeken, onder de
vermelding BEMER
Een levenspartner of herhaler kan ook deelnemen en betaalt vanaf 1 mei 2018 Euro
220,- plus BTW.
Voor vragen gelieve de Team manager te benaderen.
Wij verheugen ons op uw komst

LOCATIE
Hotel Woudschoten
Woudenbergseweg 54
NL - 3707 HX Zeist
E-Mail: rob.vandeven56@gmail.com
ORGANISATOR
Rob van de Ven
De Vreyheyt 9A
BE - 3920 Lommel
Telefon: +31 63 81 893 95
Email: rob.vandeven@bemermail.com

UW BEGELEIDER
VascularTherapy van Bakel-Rehabilitation
Lambertusstraat 17
NL - 5401 AC Uden
Telefon: +31 623 67 56 29
Email: yvonne.van-bakel@bemermail.com
REFERENTEN
Het opleidingsteam Bemer Int. AG

