Conversation Styling
interne communicatie

Over de workshop...
Is het u al opgevallen dat heel wat processen langer duren dan
voorzien en meer inspanningen vragen dan gepland? En bent u het er
mee eens dat ondoeltreffende communicatie vaak aan de basis ligt van
deze ongemakken?

LittleBig & Partners voorziet daarom een set van beproefde middelen
en inzichten om uw interne communicatie te stroomlijnen. De
vaardigheden liggen binnen het bereik van gelijk welke rol en kunnen
meteen worden ingezet met onmiddellijke meetbare duurzame
effecten .
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Iedereen die met
anderen mag werken
in een organisatie,
los van de rol en de
verantwoordelijkheden die hierbij
worden opgenomen

U wil toch ook het
meeste halen uit de
pakweg 75000 uren
die u met uw werk
bezig bent in uw
leven, niet?
Goed communiceren
helpt!

Verfrissende concepten die u een andere kijk op
de wereld geven.
~P. Snauwaert, SENTIA

Over de trainers...
Tom Braekeleirs en Hans Demeyer zijn
doorwinterde coaches met ervaring over de
hele wereld en een indrukwekkende track
record. Zowel bij KMO’s als bij Trends

TOP 500 bedrijven zijn ze erg geliefd
omwille van hun no-nonsense aanpak in gebieden zoals persoonlijke
ontwikkeling, communicatie en leiderschap. Hun aanpak leidt tot
merkbare, meetbare en duurzame verandering.

PraKtisch
De workshop duurt 1 dag en wordt op aanvraag gepersonalizeerd en
geleverd in uw bedrijf of op een lokatie naar keuze*
Deelnemers hoeven niets voor te bereiden. Om interactie en
doeltreffendheid te garanderen zijn de groepen niet groter dan 12
deelnemers. Voor de sessie voorziet u een budget van 2 750 euro (ex
BTW en *T&E). U kan boeken via www.littlebig.partners/contact.

De 'Happy Feeling' die jij bij ons bracht zet ik
door in alle communicatie. Een echte eye-opener.
~E. Bors, PCS (NL)

LittleBig & Partners nemen u mee in een traject doorheen ongekende
en vaak onontgonnen gebieden van uw potentieel. Ze doen dat met
workshops, het faciliteren en inspireren van uw events en met
keynotes. Deelnemers zijn steeds weer verrast over de ontdekkingen
en AHA-momenten en zeggen dat het de deur opent naar
doeltreffender communiceren, meer controle over situaties en opties
en snellere resultaten. Opgelet: uw backstage inspireren bij Littlebig
& Partners heeft een blijvende impact op uw frontstage leven!

Contact:
www.littlebig.partners
contact@littlebig.partners
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