PROGRAMMA VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
2- en 3-daagse Opleiding LNV VASTGOEDSTYLIST
Styling Concepts Group – LNV®
Tijd:

13.30 – ca.15.30 uur, ontvangst vanaf 13.15 uur

Plaats:

Eemnes (U)

Data 2019:

zaterdag 26 januari, 9 maart, 20 april, 15 juni, 24 augustus, 28 september, 16 november.

Kosten:

25,00 euro p.p* incl. btw en inclusief koffie, thee en versnapering
én het vakblad Vastgoed (indien voorradig).
*  Het bedrag van € 25 wordt na inschrijving op de Opleiding LNV Verkoopstylist
gerestitueerd (met het cursusgeld verrekend)

Inhoud Programma




















introductie en kennismaking met de Styling Concepts Group.
de geschiedenis van verkoopstyling.
vastgoedstyling: hét marketingconcept. Hoe werkt het en waarom?
kennis van emoties verkoper en koper, het GEHEIM voor succesvolle opdrachten.
het unieke LNV Analyse-concept (eerst Analyseren, dan handen uit de mouwen)
wat houdt de opleiding precies in en wat kan ik ermee?
toelichting op de theorie- en praktijklessen van de Opleiding LNV Vastgoedstylist.
informatie over de 2-daagse opleiding Start en over de 3-daagse opleiding MASTER.
de prijs van de training is bekend, maar wat levert het je op?
uitleg ROI (Return On Investment, oftewel Rendement Op Investering)
wie zijn je klanten en hoe kom je aan klanten?
het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten® - LNV®
waarom zijn LNV® Verkoopstylisten succesvol?
wat kun je verdienen als LNV® Verkoopstylist?
wat zijn de voordelen van aansluiting bij het LNV® netwerk?
korte Power Point Presentatie met Funda foto’s en VOOR en NA foto’s
wat doen huiseigenaren en makelaars verkeerd voor wat betreft presentatie op internet?
mogelijkheid tot bekijken van materialen die verstrekt worden tijdens de training.
gelegenheid voor het stellen van vragen.

Geïnteresseerd in dit programma en in een kijkje achter de schermen?
Meld je dan zo spoedig mogelijk aan voor deze unieke LNV® Voorlichtingsbijeenkomst.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
Aantal deelnemers: min. 4, max. 10.
Aanmelding dient uiterlijk één week voor aanvang bijeenkomst in ons bezit te zijn.
Pas na aanmelding is de reservering voor een plaats definitief.
Kort voor de datum nog aanmelden? Stuur een e-mail naar: info@stylingconceptsgroup.nl
| Styling Concepts Group | T: +31 (0)6 11607035 | info@stylingconceptsgroup.nl |
| www.stylingconceptsgroup.nl | www.landelijknetwerkverkoopstylisten.nl | KvK 171 877 89 | BTW |NL0770.92.235.B02 |
| ING Bank 476 03 52 t.n.v. Styling Concepts Group | IBAN: NL13INGB0004760352, BIC: INGBNL2A |

AANMELDFORMULIER VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
2- en 3-daagse Opleiding LNV VASTGOEDSTYLIST
Styling Concepts Group – LNV®

Ja, ik meld mij aan voor de Voorlichtingsbijeenkomst LNV Verkoopstylist!

NAAM: ________________________________________________________________________________

ADRES: ________________________________________________________________________________

PLAATS: _____________________________ PROV: ___________________LAND: ____________________

TEL. VAST/MOBIEL: ____________________________ EMAIL: ____________________________________

HANDTEKENING ________________________________________DATUM__________________________

2019
O zaterdag 26 januari O zaterdag 9 maart
O zaterdag 24 augustus

O zaterdag 20 april

O zaterdag 28 september

O zaterdag 15 juni

O zaterdag 16 november

Het formulier scannen of fotograferen en mailen naar: info@stylingconceptsgroup.nl,
Na ontvangst van je aanmelding per mail en nadat het bedrag van € 25 op onze bankrekening is bijgeschreven
is je plaats definitief gereserveerd. Je kunt het bedrag overmaken naar het onderstaande IBAN nummer van de
bank. Je ontvangt daarna een bevestiging met daarin de informatie over de locatie.
Een bijeenkomst vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.
Bij inschrijving voor de Start of MASTER Opleiding LNV Vastgoedstylist wordt het deelnamebedrag van de
informatiemiddag in mindering gebracht op het cursusgeld van de Opleiding LNV Vastgoedstylist.
Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang of bij no show wordt een bedrag van € 25 incl. 21% btw in rekening gebracht..
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