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Fokus på jeres kunder!
I virksomhederne møder vi både interne og eksterne kunder. 

Konkurrencen er stor og de som mestrer at levere god 

kommunikation og skabe samarbejde, får størst succes. Bliv

introduceret for OlsenBanden.

 

Netop nu har vi lanceret en ny E-bog der handler om interaktion mellem mennesker.
Den kan give praktisk forståelse af en selv og andre og tager udgangspunkt i
PersonProfil OlsenBanden®. Når vi procesoptimerer virksomhederne bliver
medarbejderne, som noget af det første, introduceret for Egon, Keld, Yvonne og
Benny. 

"Det gør vi, fordi forståelsen af en selv og andre er nødvendig for god interaktion
mellem mennesker. Hvis vi skal have succes med projekter skal medarbejderne
inddrages og kunne mestre god kommunikation og samarbejde. Personerne fra
OlsenBanden kan identificeres med de fire adfærdstyper", siger Torben Kjær
Madsen, indehaver og effektiviseringstræner, C-Value®.

Jeres virksomhed kan også blive introduceret for OlsenBanden og dermed
få muligheden for at skabe stærke relationer til interne og eksterne kunder. 

Bliv inspireret og hent gratis E-bogen "OlsenBanden in big business" her

Frem til 30. september 2014 kan E-bogen hentes gratis, hvis man registrerer sig
på vores hjemmeside. Derefter kommer den til at koste kr. 75,00 + moms.

Man kan også booke os til at levere en to dages sjov og inspirerende workshop,
hvor medarbejdere vil få forståelsen af, hvordan man skaber et stærkt og tillidsfuldt
bånd mellem kollegaer og kunder. 

"Det vi oplever er, at forståelsen for en selv og andre kan være årsag til at ens
virksomhed bliver den foretrukne, både hvad angår arbejdsplads og leverandør",
siger Torben Kjær Madsen.

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Run Your Network

Effektive løbe processer skaber
vindere. 27. august deltager C-Value®
med forretningsmæssige relationer til
Slotssøstafetten. Følg holdet med
Danmarks stærkeste
effektiviseringstrænere her
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Det sker

Run Your Network

Onsdag 27. august kl. 18.40 – kl. 22.00.

Se mere her. 
 

 

 

Lancering af E-bog om opgave effektivisering

Onsdag 1. oktober hos C-Value®

Se mere her. 
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