6-daagse Dubai Experience 2018/2019
Nieuwsgierig?
Schrijf dan in voor deze 6 daagse maatwerk trainingsreis
in najaar 2018 of voorjaar 2019!

Maakt geld en voorspoed de mensen in Dubai gelukkig of krijgen we bevestigd dat dit door andere zaken wordt bepaald? Waardoor wordt geluk en/of rijkdom dan wel bepaald? Onder andere dat gaan we samen onderzoeken in het
betoverende Dubai.
Voel, proef en ervaar betoverend Dubai!
Eerder organiseerden wij een gelijksoortige reis in Ghana en doen dat nu in een geheel andere setting, in Dubai. Alleen in deze luxueuze omgeving kunt u zelf daadwerkelijk voelen, proeven en ervaren wat rijkdom en geluk met elkaar te maken hebben. Vanuit verschillende perspectieven en culturen gaat u dit beleven. Deze reis heeft als doel
geld en geluk in perspectief te zien. Zowel voor u als individu, uw organisatie én uw klant. Dit vertaalt u tijdens de Dubai Experience concreet naar een veranderende koers en acties voor de toekomst.
De wereld in verandering
De wereld zelf is continu in verandering. Dit kan voor u en uw organisatie zelfs leiden tot een disruptie en verlies van
continuïteit. Hoe kan het tij worden gekeerd als u dit overkomt? Dient U de koers misschien om te gooien? Moet U
juist gaan samenwerken in plaats van concurreren? Is er een duidelijke herijking van missie en visie nodig met wellicht andere kernwaarden? Blijven we bij de bekende stuurindicatoren of komt er een kentering en gaat er gestuurd
worden op de zaken die echt van belang zijn voor de branche, de organisaties, de medewerkers en last but not least
de klanten? Daarop gaan we ons samen met u richten in Dubai.
Doelgroep: Organisaties/teams die hun missie en visie willen herijken, omdat zij zich realiseren dat het anders moet
en dat willen doen in een inspirerende omgeving.
Doel van de training: zowel voor u als individu, maar ook als medewerker of manager van uw organisatie, ontdekken en ondervinden dat grote veranderingen kunnen leiden tot geluk en waarde toevoeging. We maken samen met u
een maatwerkprogramma met tevens de eerste stappen tot actie om de verkregen kennis en inzichten om te zetten
naar daden in de toekomst voor uzelf, uw medewerkers en last but not least voor uw klanten.

Voor meer informatie en aanmelding:
Voorbeeldprogramma en praktische informatie
Dag 1: 20.45: Vertrek vanuit Amsterdam naar Dubai
Dag 2: 06.00: aankomst in Dubai en inchecken in hotel,

Ochtendsessie 1: kennismaking met Dubai en 9 holes golf course.
Middagsessie 2: ………………...? Na diner vrije avond

Dag 3: Ochtendsessie 3: ……

Middagsessie 4: thema……… woestijntocht met overnachting in de woestijn!

Dag 4: Ochtendsessie 5: in de woestijn: terugkoppeling opdrachten, einde ochtend inchecken in high-end hotel
Sessie 6: implementeren van ….!? Avond shoppen en skiën!

Dag 5: Ochtendsessie 7: actieplan en strand
Middag Dubai Mall, luxe afscheidsdiner en evaluatie.
23.30 vertrek naar Amsterdam

Dag 6: 6.00 uur aankomst in Amsterdam

Investering

Inclusief:

•

•

Informatiebijeenkomst vooraf

•

Intakegesprek m.b.t. trainingsthema’s &
wensen

•

Retourvlucht Amsterdam - Dubai

•

Hotelovernachtingen met halfpension

•

Training, coaching en reflectiemomenten, 2
trainers en 1 consultant uit Dubai

•

Lokaal vervoer

•

Terugkom moment in Nederland

•

Prijs € 2.950,- exclusief BTW (met een maximum van 10 inschrijvingen om optimale persoonlijke aandacht te garanderen). In principe is
dit een op maat in-company gemaakte training.
Onder voorbehoud van voldoende deelname

Exclusief:
•

Transfers naar Schiphol Amsterdam

•

Drank, entree musea

•

Visa en verzekeringen

Uw Trainers/Coaches/Adviseurs
Eugène Klerkx
KLERKX Training & Coaching en
Gelukkige Mensen.nl
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
0162 466322 / 06 48313831
www.klerkx-training.nl
info@klerkx-training.nl
www.gelukkigemensen.nl
info@gelukkigemensen.nl

Wilfried Varwijk
Varwijk Management Consulting
Beethovenlaan 53
4904 MG Oosterhout
0162 424496 / 06 13303984
www.varwijkvmc.nl
info@varwijkvmc.nl

