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Rules don’t Rule
Succesvolle ondernemers zijn als pubers. Ze weten hoe het hoort, maar doen het
toch anders. Ze hebben meer met autonomie dan met autoriteit. Meer met
initiëren dan met imiteren. Breken met conventies leidt tot succes. En daar dragen
we graag aan bij. Door ruimte te scheppen voor de creativiteit van onze klanten.
Door onze multidisciplinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door
te analyseren, te controleren en te inspireren. Neem voor een kennismaking contact
op met Eelco van Ooijen, eelco.vanooijen@mazars.nl.
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Dankzij de presentatie van
“Kasper
Klaarenbeek gaan wij
nóg ‘Merk-waardiger’ ondernemen.
Het was super!!!

“

Bas & Joris Wagenmans, Wagenmans Wonen

Student Select is specialist in het
selecteren van talentvolle studenten
en starters op Hbo en Wo niveau.

Is jouw bedrijf ‘Merk-waardig’ genoeg?
Biedt jouw bedrijf, product of dienst écht meerwaarde, of onderscheid jij je alleen met de laagste prijs? Als je kiest voor meerwaarde,
zul je tot in de kleinste details ‘Merk-waardig’ moeten zijn. Je bent
immers net zo goed als het laatste contact met je klant. Dat
betekent dus elke dag opnieuw méér doen dan je belooft. Elke
dag opnieuw meerwaarde bieden. Dát is waar het om gaat.
Is jouw bedrijf toe aan een wake-up call?
Ik ben te boeken als spreker, trainer en change-agent om jou en je
team te helpen het verschil te maken. Voor Jong Managementkringen
heb ik een speciaal kennismakingsarrangement samengesteld voor
een ‘Merk-waardig’ workshop. Ik daag je uit om het verschil te
maken. Neem jij die uitdaging aan? Bel om te boeken of voor meer
informatie 0318 300 251 of kijk op www.kasperklaarenbeek.nl.
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