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De lekkerste toekomstsmaken

VOORGERECHT
Toekomstmakers
Theatershow
In het theater maken we een voorstelling
op maat voor jouw bedrijf! Met grandioos
geluid, toffe filmpjes en sketches gaan we
spelenderwijs om met alle doelen die we
samen hebben opgesteld. Het wordt een
voorstelling vol inspiratie, humor en herkenbare
voorbeelden. Na de theatershow hebben
alle professionals zin in het Toekomstmakers
trainings programma.
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HOOFDGERECHT
1. Team Training
Champions

De spirit van WINNAARS in een team.
Samen bespreken we de uitdagingen waar
jouw team tegen aan loopt. We maken een
plan op maat om het TEAM zo sterk mogelijk
te maken. We maken gebruik van een online
persoonlijkheidstest om iedereen in zijn kracht
te laten acteren. De trainingen bestaan uit
het opbouwen van het TEAM, samen doelen
opstellen, humor en toffe activiteiten die als
doel hebben een hechter team te creëren!
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2. Sales:
Training Happy in Sales

1. Team
We gaan aan de slag met de SALES doelen die
we samen met jou gaan samenstellen.
We gaan werken aan de Sales skills, de werktijd
beter indelen waardoor er gemiddeld 25% meer
tijd overblijft voor SALES en hoe gaan we wat we
geleerd hebben blijvend toepassen? Ofterwijl we
moeten veranderen en hoe gaan we daar dag
dagelijks invulling aangeven. 75% van de training
zijn we de vaardigheden aan
het oefenen.
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Inhoudelijk komen de volgende aspecten
aan bod: Telefonische acquisitie, Acquisitie,
Beurstraining, Accountmanagement, Aftersales,
Onderhandelen, Close the deal
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3. training persoonlijke ontwikkeling
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Toekomstmakers gelooft dat jij unieke talenten
hebt die je graag verder ontwikkelt! Wanneer
jij namelijk volledig in je kracht staat in je
dagelijks leven, dan beleef je elke (werk)dag
als een feestje. Met de training persoonlijke
ontwikkeling leren we je waar je kracht ligt en
hoe je deze volledig kan benutten. We nemen
je in Nederland mee naar lokale inspirerende
trainingsruimtes of je bent welkom aan de
Spaanse Costa del Sol voor een vierdaagse
training persoonlijke ontwikkeling. Succes,
lekker weer en plezier gegarandeerd!

5. Business Club Avond
Theater club show
Wil je meer leden in de Business club
en/of je gasten trakteren op een mooie
avond in het theater? Kies dan voor de
toekomstmakers business avond editie bij
jou in de buurt.
Veel gastsprekers maken een
standaard verhaaltje van een uurtje en daar
moet je het mee doen. Wij hebben een
programma samengesteld dat veel meer
een op maat karakter heeft met een sterke
basis. Geen enkele show ziet er hetzelfde
uit. We werken samen met een lokaal
theater bij jouw in de buurt. We bespreken
de uitdagingen van de business club vooraf
en maken er spelenderwijs een uniek
programma voor.
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6. Gastspreker

THEATER ON TOUR
Wil je een gastspreker waarvan
je zeker weet dat je gasten er bij
thuiskomst nog over praten? Als
gastsprekers maken we een op
maat programma voor jouw
evenement. We bespreken je
wensen en verpakken dat op
een originele manier in ons
Toekomstmakers programma
waarbij het verleden, heden en de
toekomst een belangrijk onderdeel
zullen vormen.
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NAGERECHT
Inspiratievolle
(kerst)geschenken
Wij hebben unieke Dessert
arrangementen samengesteld. Wil je je
professionals laten blijken dat je blij met
hen bent? Dan is het nu een mooi moment
om hen een inspiratievol cadeau te geven!

Cappuccino of verse
munt thee? Plan snel een
meeting met ons in!

Je bent uniek, inspiratievol en
verantwoord als je kiest voor de
(kerst)geschenken van Toekomstmakers!
We werken samen met MAKE a WISH
Nederland en CLINICLOWNS. 25% van
de opbrengst gaat naar deze prachtige
doelen. Je kunt zelf bepalen welk van
de twee doelen we steunen met jouw
arrangement.
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TO E KO M ST M A K E R S
Duitslandweg 13
2411 NT Bodegraven
Karel: +31 (0)6 58 96 57 25
Michel: +31 (0)6 46 14 66 06
info@toekomstmakers.org

