
Wist u dat u tot veel meer in staat bent dan u wellicht denkt? Dat er 
zich onder het wateroppervlak een zee aan mogelijkheden bevindt? 
Dat u, door meer gebruik te maken van uw intuïtie, aanzienlijk meer 
uit uw (potentiële) klanten kunt halen met minder moeite? Zweverig? 
Welnee! Ervaar wat het ú kan opleveren en kom naar de gratis work-
shop ‘Haal het beste uit je klant’ bij u in de buurt.

De techniek waarop Nederland draait

Benut u wat zich ‘onder water’ bevindt? 

Workshop ‘Haal het
beste uit je klant’



De workshop ‘Haal het beste uit je klant’ 

helpt u inzichtelijk te maken hoe u uw 

eigen kracht en intuïtie kunt inzetten ten 

behoeve van uw business. En dat op een 

praktische manier. Daarmee legt u in één 

middag een stevige basis voor een boost bij 

uzelf én in uw bedrijf. UNETO-VNI biedt u 

deze workshop gratis aan. 

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor ondernemers uit 

Groep Klein met of zonder personeel die meer 

uit hunn (potentiële) klanten en markt willen 

halen en open staan voor een andere manier 

van leren. De workshop sluit goed aan op de 

workshopserie ‘Haal het beste uit jezelf’ uit 

2013, maar is ook prima op zichzelf te volgen.

Hoe zit de workshop in elkaar?

In plaats van uit marketingboeken, werkt 

u in deze workshop vanuit uw intuïtie. Het 

mooie aan werken vanuit uw intuïtie, is dat 

het geen kunstje is en het u dus relatief 

weinig moeite kost! U moet alleen weten 

hoe het te gebruiken. Zodat u benut wat 

zich nu (nog) onder het oppervlak bevindt. 

Hoe? Door visualisaties en marketingop-

stellingen krijgt u op diep niveau inzicht 

in wat er nodig is om meer uit uw klant te 

halen. Daarnaast geeft deze workshop u 

handvatten om met uw intuïtie aan de slag 

te gaan. Uw persoonlijke rol en aandachts-

Als directeur/eigenaar van een installatie

bedrijf heeft u het al druk genoeg. Zeker 

in deze tijd moet u uw prioriteiten 

zorgvuldig afwegen. Maar waar doet u 

goed aan? Haalt u wel het maximale uit 

uw klanten? En zo niet, hoe dan wel? 



Na afloop van deze workshop ontvangt u 

een bewijs van deelname.

Let op: gezien de aard van de workshop is 

het aantal deelnemers per workshop be-

wust beperkt (max. 12 personen). Dus meld 

u snel aan, want vol = vol.

Uw trainer/coach:
De workshops worden verzorgd door 

Martijn Meima. Martijn heeft ruim 15 jaar 

ervaring in het coachen en adviseren 

van ondernemers. “Door intuïtie te 

combineren met mijn bedrijfskundige 

kennis (met name marketing) kan ik 

ondernemers goed begeleiden bij het 

zakelijk toepassen van intuïtie om zo 

gemakkelijker resultaten te boeken.”

Ter inspiratie biedt Martijn u nu alvast 

zijn e-book ‘De 5 Elementen om Succesvol 

Intuïtief te Ondernemen’ gratis aan. 

Dit en meer informatie over Martijn is 

te vinden op zijn website  

www.intuitiefondernemen.nl.

punten om effectieve marketing te kunnen 

bedrijven komen boven water. Zo ontdekt 

u wat úw manier is om met meer gemak 

meer omzet te realiseren. 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden via:  

www.uneto-vni.nl/leden/besteuitjeklant 

U vindt hier tevens meer informatie en het 

complete programma.

Data en locaties

Ontvangst vanaf 13.30 uur. Aanvang programma: 14.00 uur. Einde programma: 20.00 uur.  

Voor een maaltijd wordt gezorgd.

12 maart Etten Leur
20 maart Eefde
26 maart Zoetermeer
31 maart Groningen

17 april Helmond
23 april Akersloot
7 mei Didam
19 mei Woerden
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