WORDT
EEN
MEESTER IN
E-MAILEN.

Slim, vaardig en
met minder stress.

“Eén van de beste, praktijk gerichte en
meest bruikbare cursussen die ik ooit heb
bijgewoond! Voor managers tot stagiaires,
van marketing tot logistiek; absoluut voor
iedereen een aanrader. GEWELDIG!”

E-mailen, maar dan slim, vaardig
en met minder stress. Workshops
lezingen en online coaching.

GOVERT VAN BEUNINGEN
Controller Professional Products Division
L’ORÉAL

DE MANIER WAAROP WE TOT NU
TOE E-MAILEN KOST BEDRIJVEN VEEL
TIJD EN GELD.

SPEEDMAILEN IS GEEN OPLOSSING
VOOR AL JE PROBLEMEN MAAR
WEL VOOR DE BELANGRIJKSTE.

• Volgens Harvard Business Review duurt het
24 minuten om weer terug aan het werk te zijn
na het openen één e-mail.
• Uit onderzoek van TNO/CBS blijkt dat 46%
van de managers sector breed moeite heeft met
informatieverwerking.
• De universiteit van Michigan State bevestigd
‘als managers door email in hun werk worden
onderbroken dan zullen leidinggevende taken en
verantwoordelijkheden worden verwaarloosd en
doelstellingen niet gehaald’.

• Sluit de dag af met een lege inbox en
meer grip op je werk.
• Vergeet niets en maak daardoor
betere beslissingen.
• Verwerk e-mails sneller en hou daardoor
meer tijd over voor belangrijke zaken.
• Laat je niet langer interrumperen tijdens
creatieve en strategisch denkprocessen.

SPEEDMAILEN DEEL I

SPEEDMAILEN PART II

BEHEER JE E-MAIL
EN TAKEN
Halve dag training

CONTROLEER JE AANDACHT
EN PRIORITEITEN
Halve dag training

• Leer hoe je (in luttele minuten) snel en
eenvoudig je inbox leegt.
• Leer hoe je met eenvoudige tips en trucs
professioneel je email verwerkt.
• Kijk kritisch naar de rol van email binnen
je organisatie en hoe deze te verbeteren.
• Ga naar huis met een lege inbox en
en leeg hoofd.

• Reflecteer op de methode en lesstof
van deel 1
• Toon aan wat goed dat en wat verbeterd
kan worden
• Leer praktische tips voor een betere focus
en verminder uitstelgedrag.
• Verbeter je eigen workflow for optimale
informatie verwerking.

WAT
WIJ
AANBIEDEN
“Grappig, beetje eng
en extreem zinvol”

Fredrik Hermodsson,
Project/Process Leader

“Een radicale verandering in
hoe je je e-mail organiseert,
en zo doende ook je leven.”
Lisa Weinans, Dealer Services
CS Team Leader

For more information
“Investeer 3 uur en
krijg honderden terug!”

Yasemin Kural, Senior Global
Brand Development Manager

““Een echte eye-opener over het belang van efficiënter
email en time management! Spectaculair gepresenteerd en
een erg leuke belevenis.” Jasmin Mirpuri, CRM Trainee

on lectures, coaching
or custom workshops
please visit:

speedmailing.nl

