Je multitaskt je een slag in de rondte,
maar het gewenste resultaat blijft uit. Je
zou je tijd veel liever besteden aan zaken
die echt belangrijk voor je zijn, maar komt
er simpelweg niet aan toe. Herkenbaar?
Je bent niet de enige. Wil je nu eens
écht werk maken van je productiviteit?
Met de training Challenge Accepted
By Emeli® word je weer baas over je
eigen tijd én agenda. Met deze bewezen
effectieve methode, die is opgebouwd
uit diverse bouwstenen, ga je al na één
dag productiever door het leven. Dat is
wat de training belooft en dat is ook wat
deelnemers ons teruggeven.

Hoe voorkom je dat je niet wordt opgeslokt in de waan van de dag? En hoe
zorg je dat je agenda niet wordt overheerst door afspraken, nog openstaande
taken en to dolijstjes waar maar geen eind aan lijkt te komen? De training
Challenge Accepted by Emeli® is in het leven geroepen om precies dát
probleem aan te pakken.
Met het volgen van deze bewezen effectieve training word je weer baas over
je eigen tijd en pak je de regie terug. De training, die is opgebouwd uit een
aantal bouwstenen, gaan jou helpen om effectiever en efficiënter te werken. Met
Challenge Accepted doorbreek je oude patronen en doe je inzichten op waar je
een leven lang profijt van hebt.

BLIJVEND EFFECT VAN CHALLENGE ACCEPTED

Deelnemers ervaren na het volgen van de training meer rust, controle en
overzicht. De praktische tools én handige lifehacks die je tijdens de training leert
zorgen ervoor dat je je niet meer zo snel laat afleiden door de waan van de dag.
Je gaat aan de slag met het bepalen van je doelen, leert prioriteiten te stellen
en je focus terug te vinden. Deelname aan Challenge Accepted is daarom ook de
eerste stap naar een productiever én leuker leven!

Persoonlijke begeleiding

Aan de hand van deze bouwstenen gaat
productiviteitscoach Emeli samen met jou
op zoek naar methodes die zijn toegespitst
op jouw specifieke situatie. Deze
persoonlijke aanpak, in combinatie met
de effectieve technieken, zorgen ervoor
dat je al na één dag grote resultaten zult
boeken. Door op een andere manier naar
je eigen situatie te kijken, ontdek je al
snel waar kansen liggen. Bij de training
Challenge Accepted leer je hoe je deze ten
volle benut!

De training van Challenge Accepted bestaat uit een vijftal bouwstenen die samen
zorgen voor een leuker leven met meer focus. Naast de persoonlijke begeleiding
tijdens de training ga je aan de slag met het prikkelende werkboek, waarbij de
bouwstenen worden behandeld.

DE BOUWSTENEN VAN CHALLENGE ACCEPTED:
• Aan de hand van praktische methodes leer je je focus te behouden en
daarmee ook je productiviteit te verhogen
• Haal meer uit je tijd door beproefde technieken als snellezen, efficiënter te
schrijven en je typevaardigheid te verbeteren
• Ervaar controle door zaken op een andere manier aan te pakken. In de
training leer je onder andere effectief delegeren en de kracht van nee zeggen
• Creëer overzicht door het inzetten van slimme tools en toepassingen en pak
de regie terug over je agenda
• Challenge Accepted zorgt naast alle praktische oplossingen op het gebied van
productiever werken vooral dat je weer harmonie in je leven ervaart. Je leert
te reflecteren op je eigen situatie met aandacht voor zowel werk als privé

Ga jij de uitdaging aan? Zeg dan Challenge Accepted! Meld je direct aan of
neemt contact met ons op voor meer informatie.

