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Wil je graag meer info? Zin om vouchers te kopen?
neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij ATOLO  
of stuur een mailtje naar welcome@atolo.eu.

Het ATOLO-team

Elke morgen 3 uur online groepssessies (9.00-12.00 uur)
+

Elke namiddag een individuele online coachingsessie  
van 30min (flexibele planning)

Optie 1 “Open taaltrainingen”

Waarom deze formule?
• Je brengt je eigen cases en situaties mee in de training
• Wat je leert kan je rechtstreeks inzetten op het terrein
• Je zal een onmiddellijk resultaat merken: je bent in staat om alles direct  

toe te passen in de praktijk

Praktische info
• Beschikbare talen: Engels - Frans - Nederlands - Duits
• Data:

 – 6 tot 10 juli
 – 3 tot 7 augustus
 – 24 tot 28 augustus

• Maximaal 6 deelnemers
• We voorzien een persoonlijke intake (30min), een taaltest, een individueel 

evaluatiemoment (30min) en onbeperkte toegang tot ons oefenplatform  
voor elke deelnemer

• Totaal aantal trainingsuren per persoon: 18,5 uur
 
Prijs € 590 / 750 CHF per deelnemer (BTW excl.)

Een 5-daags leertraject met een perfecte mix  
van groepssessies en individuele momenten  
met je trainer
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Een online traject van 2 halve dagen

Optie 2 “Open Communicatietraining”

Presenteer met Impact!

Waarom deze formule?
• Je bouwt aan je zelfvertrouwen
• Je leert hoe je buy-in bekomt
• Je krijgt tools om je dynamiek te verhogen en interactie te bevorderen

Praktische info
• Beschikbare talen: Engels - Frans - Nederlands - Duits 
• Data:

 – 7 en 9 juli
 – 25 en 27 augustus

• Maximaal 5 deelnemers
• Totaal aantal trainingsuren: 8 uur
 
Prijs € 790 / 950 CHF per deelnemer (BTW excl.)

Wil je graag meer info? Zin om vouchers te kopen?
neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij ATOLO  
of stuur een mailtje naar welcome@atolo.eu.

Het ATOLO-team


