
WIE IS  DE
KONING:  

DE KLANT OF
JIJ?  

TRAINING

WOENSDAG 1 MAART,
 29 MAART & 19 APRIL 2023

18.00 UUR ETEN |  18.30 UUR START
 

BIJ  GEWOON JANS

OFFICE-MEDEWERKERS OPGELET!

DENK JIJ  DAT ER WEL IETS VERBETERD KAN WORDEN AAN
DE KLANTGERICHTHEID EN GASTVRIJHEID VAN JEZELF
EN/OF JE BEDRIJF? LEER ER ALLES OVER IN DEZE
TRAINING VAN DRIE DAGDELEN!  



KOSTEN:  €  495 , -  
 

EXCLUSIEF 21% BTW
 

 INCLUSIEF
TRAININGSMATERIAAL

 EN DINER
 

Je hebt  inz icht  in  de sterke-  en ontwikkelpunten van je
bedr i j f .  Je  kent  het  MOP-model  en kunt  d ie  toepassen
op jouw bedr i j f .
Je  begr i jpt  hoe het  concept  hospi ta l i ty  kan doorwerken
in  het  bedr i j f  en  hebt  inz icht  in  jouw communicat iest i j l .
Je  hebt  inz icht  in  jouw sterke-  en ontwikkelpunten op
het  gebied van hospi ta l i ty .
Je  kent  de te lefoon-et iquette  en kunt  k lantvr iendel i jk
te lefoneren en hebt  inz icht  in  k lanttypes en weet  welke
gesprekstechnieken je  toe kunt  passen.  
Je  kr i jgt  inz icht  in  de kr i t ieke belev ingsmomenten van
de customer- journey en kunt  daardoor  beter  omgaan
met  u i tdagende en/of  ontevreden k lanten.  

NA DE TRAINING VAN 3 DAGDELEN HEB JE DEZE
INZICHTEN,  KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPGEDAAN:

In  deze t ra in ing werk  je  prakt ische zaken u i t  en  kr i jg  je
opdrachten mee waar  je  d i rect  mee aan de s lag kunt  en u i t
d ient  te  werken voor  de volgende t ra in ingsavond.  

Deze t ra in ing wordt  gegeven door  een ervaren docent ,  
Ar ine  van den Bor .

Meer  informat ie?  Bel  033 303 33 98 
Wi l  je  je  aanmelden? Ga naar  de websi te  

www.gewoonjans.n l/ t ra in ingen 


