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Gewoon Doen Business
 
Ervoor kiezen om te investeren in nieuwe inzichten,
kennis en vaardigheden om een start te maken als
Mental Coach.
Ervan overtuigd zijn, dat deze levensfilosofie een
garantie is voor persoonlijke groei en vooruitgang.
Wij ondersteunen en begeleiden bekwame Mental
Coaches in het runnen van hun eigen bedrijf in Mental
Coaching ‘Gewoon Doen’ en het geven van individuele
coaching en groepscoachingsessies.
 
 
Inhoud
Deze opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van
3 uur per jaar.
Daarnaast:
• Onbeperkte deelname aan programma’s Basic, Pro,
Master en Plus
• Mogelijkheid om gebruik te maken van
gestandaardiseerde programma’s en presentaties
• Na succesvolle afronding volgt vermelding en foto
op onze website
 
 
Voor wie?
Voor een selectief aantal deelnemers, die reeds de
programma’s Basic, Pro en Master positief hebben
afgerond.
 
 
Investering
De investering hiervoor is €250,- per maand.
Overeenkomst voor minimaal 3 jaar.
Na het succesvol afronden van de Business opleiding
ontvang je van ons een diploma en is er de mogelijkheid
om je aan te sluiten bij PROMEG.
  
 
Wil je deelnemen aan deze opleiding neem dan
telefonisch contact met ons op voor een
vervolgafspraak.

"Anders leren denken,
oplossingsgericht,

eerlijk zijn tegen jezelf
en dat met

een gezond verstand"
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Wij organiseren regelmatig trainingen in Enschede, Groningen, Twente en Amsterdam
PROMEG is ook te vinden op www.opleiding-info.nl

Hans Fleer
 
06 53176099
hans@promeg.nl
hans@bravobusinesscoaching.nl

Roy Beunk

06 25339263
roy@promeg.nl
info@renewmc.nl

Coaches

Onze opleidingen zijn erkend als kort beroepsonderwijs door het CRKBO

Ben Middelkamp
 
06 53799219
ben@promeg.nl 

Onze opleidingen zijn erkend als kort beroepsonderwijs door het CRKBO


