Netcircuit helpt zowel startende als ervaren ondernemers om meer resultaat te boeken met
professioneel en zakelijk netwerken. In deze folder wordt op summiere wijze aangegeven wat
Netcircuit aan te bieden heeft. Voor uitgebreide informatie verwijzen we graag naar onze website:
www.netcircuit.nl of neem contact op via telefoon 0515 335 992 of e-mail netwerk@netcircuit.net

Een netwerkplan voor bedrijven
Deze unieke 1-daagse netwerktraining die niet alleen vertelt
hoe en waarom, maar ook waar je succesvol kunt
netwerken, hoe je meer zakelijk succes hebt met
professioneel netwerken.
De training is verpakt in een interactieve dag met praktische
oefeningen en uitdagingen.

De training geeft onder meer antwoord op vragen zoals:
Hoe bepaal je welk netwerk bij jou past? Ben je goed voorbereid? Wat doe je als je op een
bijeenkomst binnenkomt en je kent niemand? Stel je de juiste vragen? Hoe kom je op een nette
manier weer van iemand af als je een gesprek wilt beëindigen?

Een persoonlijk netwerkplan

Basiskennis netwerken (geschiedenis, vormen en soorten)
In kaart brengen van persoonlijke en zakelijke doelen
In kaart brengen en bepalen van de kwaliteit van je netwerkl
Analyse van huidige netwerkactiviteiten, producten en diensten
Een set basis netwerkvaardigheden (tips en trucs)
Effectief en persoonlijke pitchen en indruk maken met je pitch
Selecteren van netwerkorganisaties en contactpersonen

Masterclasses, trainingen en workshops
Onze kennis, kunde en ervaringen delen we graag, we geven
lezingen en presentaties over de verschillende aspecten van het
zakelijk netwerken, soms gratis en soms betaald.
De masterclass “Professioneel Netwerken” en alle trainingen en
workshops kenmerken zich door het interactieve en informele
karakter en door het maximum aantal deelnemers te beperken is er veel persoonlijke aandacht.
Trainingen zijn onder meer: Ḧaal meer uit een beursbezoek”, “Hoe onderhoud je je netwerk en blijf
je in Top of Mind”, “Professioneel pitchen” (inclusief hoe videopitches in te zetten)
Voor abonnees zijn enkele training-video’s gratis beschikbaar

www.netcircuit.net

Een naslagwerk “Professioneel Netwerken”
Een naslagwerk voor zowel de beginnende als gevorderde netwerker
gericht op zaken doen in de Business To Business omgeving. De startende
en reeds langer bestaande ondernemers vinden in het naslagwerken
richtlijnen, tips en adviezen om meer bedrijfsresultaat te behalen door
professioneel te netwerken.

Het naslagwerk gaat onder meer over:
Waarom netwerken, jouw netwerkendoelen?
Wat houdt netwerken nu eigenlijk in?
Hoe ga jij netwerken?
Waar ga je netwerken en waar niet?
Hoe je een goed netwerk opbouwt en onderhoud.
De kwaliteit van je netwerk.
Effectief gebruik maken van je netwerk
Flirten, indruk maken, pitchen
Elevatorpitch met werkblad.
Hoe je meer leads krijgt uit je
netwerk Mythes en valkuilen bij
het netwerken en meer …..

Het uitgangspunt is het persoonlijke contact en de aandacht die je geeft aan je netwerk.
Een lidmaatschap of gratis abonnement bij Netcircuit

Het naslagwerk “Professioneel Netwerken” (waarde 17,50 Euro) inclusief
aanvullingen, altijd de laatste versie. Drie e-boeken “Het visitekaartje”, eboek “Indruk maken met je elevatorpitch”, e-boek “De basis van Personal
Branding”. De videopresentaties “Haal meer uit een beursbezoek”, Korte
videopresentatie “Hoe onderhoud je jouw netwerk” behoren ook bij het
lidmaatschap.
Leden ontvangen een korting op workshops en trainingen en kunnen gratis deelnemen aan de
online netwerkbijeenkomsten (via video-streaming) zodat het lidmaatschap snel is terugverdiend.

Met de online bijeenkomsten kan je, zonder tijdsverlies via de PC. Laptop, Tablet of Mobiele
telefoon kennis maken met andere ondernemers. De online bijeenkomsten zijn niet locatie
gebonden, dus geen extra reiskosten of reistijd.

Privacy: Geen cookies op de website van Netcircuit

Netcircuit maakt geen gebruik van cookies of tracking op de website, we zien dus niet welke
pagina’s je bezoekt, wat je aanklikt en dergelijke.

www.netcircuit.net

