Colette Cosijn

Tweedaagse Jezelf Optimaal Vermarkten
Maak je ambities waar en maak impact met jouw unieke boodschap
Weet jij hoe je waarde toevoegt aan jouw leven, jouw loopbaan of onderneming. En hoe
je jezelf optimaal kunt vermarkten? Hoe voelt het om nog professioneler,
onderscheidend en succesvoller te zijn?
In Nederland ligt de focus voor een groot deel op geld, inkomen, opleidingen, goed
opgebouwd curriculum vitae, secundaire arbeidsvoorwaarden, werkplek, titel, status,
voldoende goed betalende klanten, uitdagende opdrachten enzovoort.

Zo zijn wij

geconditioneerd. Op het moment dat het plaatje kloppend is, marktconform is, ervaren wij
over het algemeen een geluksgevoel van 7 op de schaap van 0 tot 10.
We willen succesvol zijn en ons daardoor gelukkig voelen. In je tweedaagse training “Jezelf
Optimaal Vermarkten” ontdek je hoe je impact maakt met jouw unieke en onderscheidende
boodschap. Kun je kristalhelder in drie zinnen formuleren waarom mensen met jou willen
(samen)werken, wordt je missie duidelijke en heb je weet heel duidelijk hoe je van betekenis
kunt zijn in jouw leven.
Hierdoor heb jij de regie over leven, jouw loopbaan en jouw onderneming. Je kunt elke dag
weer je passie en je talenten gebruiken en bruist van de energie.
Wanneer ervaar je maximaal plezier in je leven? Dat ervaar je als je duidelijk hebt:
▪

wat vrijheid voor je betekent. Wat je wilt ervaren in je leven en wat er ECHT toe doet;

▪

wat je kwaliteiten zijn en hoe je hiermee kunt uitblinken;

▪

hoe je van betekenis kunt zijn en hiermee uitstekende resultaten kunt bereiken;

▪

welke doelen je wilt bereiken en met welke mensen je dit wilt verwezenlijken.

Als je voor jezelf duidelijk hebt wat de kernwoorden vrijheid, kwaliteit, uitstekende resultaten
en met welke mensen voor jou betekenen dan zul je een groot deel van de tijd een
geluksgevoel van 8 of hoger ervaren.
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Mensen denken in plaatjes.
95% van de mensen snapt het pas écht als het visueel is!
In de tweedaagse “Jezelf Optimaal Vermarkten” krijg je een duidelijk overzicht van de route de
je kunt volgen. En welke keuzes je hierdoor kunt maken. Door dit helder en visueel in kaart te
brengen heb je de sleutel in handen om nog professioneler, onderscheidend en succesvoller
te zijn. Niet alleen zakelijk maar ook privé. Door het inzichtelijk te maken krijg je overzicht van
jouw verbindingskracht, jouw aantrekkingskracht, daadkracht en veerkracht

mensen | resultaten | kwaliteiten| vrijheid

Twee hele dagen aan de slag met jouw doelen, dromen, missie, wat je ECHT leuk vindt om te
doen en waar je energie van krijgt. Je talenten en passie helder krijgen, maar ook waar jouw
kwaliteiten liggen, welke mensen je inspireren en van wie je energie krijgt of juist niet. Het is
een intensieve en inspirerende tweedaagse.
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Jezelf optimaal vermarkten om zo nog professioneler,
onderscheidend en succesvoller zijn!
Twee dagen gaan we samen aan de slag. Wat gaan we doen tijdens deze tweedaagse
inspirerende en krachtige training?
Dag 1: Your Inner You
▪

momentenbord met de mooiste momenten en beste acties uit je leven

▪

jouw kwaliteiten

▪

wie zijn jouw inspirerende mensen

▪

DISC type en uitleg

▪

jouw drijfveren en Enneagram

▪

3 kernwoorden

▪

wat is ECHT belangrijk voor je

Dag 2: Jouw onderscheidende waarde
▪

talenten-scan en passie top 10

▪

wat is je droom

▪

je missie | waarom doe je wat je doet

▪

wat is je motivatie en wat zijn je drijfveren

▪

heldere doelen

▪

met welke mensen wil je zijn en je jouw doelen bereiken

▪

je acties visueel maken

▪

commitment

Deze tweedaagse training “Jezelf Optimaal Vermarkten” sluiten we af met een goed glas wijn.
Jij hebt nu helder welke stappen je kunt ondernemen om jouw droombaan of
droomonderneming te verwezenlijken. Want of je nu voor een baas werkt of zelfstandig bent,
één ding is ECHT belangrijk. En dat is werkgeluk door het waarmaken van je ambities en impact
maken met je boodschap.
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Wil je graag meer informatie over “Jezelf Optimaal Vermarkten” tweedaagse? Neem dan
gerust contact met ons op! Mail naar info@colettecosijn of bel naar 06 2702 2736. Je kunt je
ook direct aanmelden door op onze aanmeldknop hiernaast te klikken.

Ja, ik meld me aan!

