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INFORMATIEBLAD

EEN
INNOVATIEVE
AANPAK

"Dit  is  een training die je  zal
inspireren om de wereld om je heen te
herontdekken en jou tools biedt om je
leven beter vorm te geven."

Deze training combineert de kunst van
hypnose en de technieken van de
inlichtingendienst.  Na deze training beschik je
over gevorderde kennis van beïnvloeden en
overtuigen, om zodoende met intense
verkoopsituaties om te gaan. 
De technieken in deze training zi jn afkomstig
uit  de recent vri jgegeven opleidingstrajecten
van de CIA en FBI.  Deze training geeft inzicht
in directe en autoritaire
beïnvloedingstactieken, maar het behandelt
ook passieve en geheime technieken.
Wij  leren jou hoe je l ichaamstaal  kan lezen als
een expert zodat je alt i jd de voorsprong
neemt in het gesprek.  Het menseli jke l ichaam
communiceert continu onze behoeften op een
onbewust niveau.  Een simpel verkoopgesprek
bevat al  meer dan 100 verschil lende
lichaamssignalen.  Het is  onmogeli jk om elke
beweging te detecteren, wi j  creëren daarom
bewustwording van de meest voorspelbare
lichaamssignalen.  Het hedendaagse probleem
is dat de meeste verkopers ki jken maar niet
echt zien,  horen maar niet luisteren,  of ,  zoals
Sherlock Holmes,  de Engelse detective,  tegen
zi jn partner,  Dr.  Watson zei :  "Je ziet,  maar je
observeert niet."  

Priming & framing
Menseli jke behoeften en profi lering 

Lichaamstaal herkennen voor gevorderde

Informatie verzamelen

Rapport opbouwen 

Hypnotische taal  & geheime invloed 

Autosuggestie (zelf-hypnose)

De training bestaat uit  de volgende
onderwerpen:

In deze training laten wi j  in werkeli jkheid zien
hoe mensen psychosociaal  veranderen, van
reclame tot vol ledige hersenspoeling,  van
lichaamstaal  tot taalpatronen en van hypnose
tot knipperen met de ogen. 
Naarmate je de training volgt,  zal  je worden
bestookt met technieken waar je misschien
nog nooit van hebt gehoord.  Het is  jouw taak
om er een gewoonte van te maken, en al leen
dan kan je jezelf  een student van meester
verkopen noemen.
De kennis van deze training is  verkregen uit
meer dan twintig seminars verspreidt over de
hele wereld en meerdere ( internationale)
overheidsinstantie trainingen. 2022 is  het jaar
dat de kennis aan iedereen mag en zal  worden
gegeven. De verkoopwereld zal  veranderen
door de technieken die in deze training
worden geleerd.

Met deze technieken zullen de verkoopci j fers
ongetwijfeld accelereren!



Een interactief werkboek dat na afronding
van de training van jou is. 
Met dit werkboek kan jij stapsgewijs gaan
werken aan je nieuwe skills! Het betreft
een 21-dagen plan waar jij jouw nieuw
geleerde technieken gaat toepassen in de
praktijk. Ook krijgt iedereen een
persoonlijke goalcard.

EXTRA 'S

We leven in een tijd dat verandering
noodzakelijk is. Er komt steeds meer
concurrentie en de strijdlustige mentaliteit
in het bedrijfsleven is onvermijdelijk. Met
de technieken uit deze training kan jij de
leiding nemen binnen de verkoopbranche.

URGENT IE

De SMART methode is een universele
methode die je op professionele doelen
kunt toepassen. Het is echter wel
belangrijk dat het op de juiste manier
wordt gebruikt. Bij ons krijg je een
persoonlijk handboek om jouw
vooruitgang bij te houden!

S .M .A .R .T .

Hypnose, N.L.P. en
ondervragingstechnieken gecombineerd
tot één training? Dat kent de Nederlandse
markt nog niet. Met trots presenteren wij
tranceformule. Onze anders-dan-anders
aanpak brengt mensen bij elkaar en
maakt samenwerking effectief. Ver boven
wat mensen durven te verwachten.

INNOVAT IEF

3000 uur aan kennis en informatie
gecomprimeerd naar een compacte 4-
urige training met een zelfstandige
follow-up. Het concentratievermogen
van een mens zakt in, naarmate de uren
verstrijken. We worden steeds minder
efficiënt. Na vier uur is ons brein al
enigszins moe, zonder dat we het in de
gaten hebben.

KORT EN KRACHT IG

Wij gaan je leren hoe iedereen op de wereld
wordt beïnvloed door externe factoren, en
hoe jij dit in je voordeel kan gebruiken om
een meester-verkoper te worden. Met het
werkboek kan jij direct aan de slag met je
nieuwe vaardigheden. Wetenschappelijk
bewezen technieken die directe invloed
uitoefenen op de psyché van de mens.

D IRECT RESULTAAT
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WAAROM
TRANCEFORMULE?

MEER DAN
EEN TRAINING!

De technieken die wij  aanbieden zijn
revolutionair.  
Een verzameling van 100+ boeken,  20+
seminars,  30+ sales trainingen,  10
jaar verkoop ervaring en een 2-jarige
N.L.P & hypnose opleiding
gecombineerd tot een uitzonderli jke
elite training!  

Afhankelijk van de behoefte maken wij
vooraf afspraken over ons tarief voor
bijvoorbeeld een of meerdere
dagde(e)l(en). 
Op eigen locatie of een locatie van ons? 
Hoe groot is de groep? Kortom, samen
komen wij tot een compromis.

PR IJS  IN  OVERLEG
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Aan verkoop trainingen worden wereldwijd
mil jarden uitgegeven. Elk jaar wordt dit  meer,  maar
de meeste trainingen leveren geen bl i jvend
resultaat op.  Waar gaat dit  mis?
De prioriteit  wordt op kennis gelegd,  maar niet op
het veranderen en leren kennen van jezelf .
Verandering begint van binnenuit .  Dan pas kan
nieuwe kennis je brein binnendringen.

Er bestaat een algemene definit ie van een
salestraining,  nameli jk :  “Salestraining is  het proces
dat gericht is  op het verbeteren van vaardigheden,
kennis en attitude om gedragsverandering te
realiseren bi j  de verkoper."  Wij  draaien deze zin
om, wi j  leggen de focus op gedragsverandering,  en
dan is er ruimte voor kennis.

Een revolutionaire aanpak

Onze aanpak verschilt  enorm van hoe vroeger naar
een sales opleiding werd gekeken. De aanpak van
ons is  meer gericht op het ontwikkelen van
specif ieke vaardigheden en het bewust maken van
onbewuste processen.
Uit onderzoek bl i jkt  dat 80 procent van het
geleerde al  na ongeveer twee weken is vergeten.
Het is  dus geen wonder dat de meeste trainingen
op de lange termijn niet de gewenste resultaten
opleverden.

Wij  bi j  prakti jk penthouse zochten daarom naar
manieren om het effect van sales trainingen te
verbeteren, te revolutioneren zelfs .  De introductie
van TRANCEFORMULE speelt  hier de hoofdrol .  Het
gaat niet langer om een weekendprogramma, of om
zogenaamde op maat gemaakte trainingen. Ook
geen keuze uit  30 verschil lende
trainingsprogramma’s.  Eén op maat gemaakte,
universele training om van iedereen een
verkoopexpert te maken!

Tranceformule is  een primeur,  met name omdat
het jul l ie gaat helpen de theorie in prakti jk om te
zetten door technieken die nooit eerder werden
gebruikt in de verkoopbranche toe te passen.
Maar er is  meer nodig om een bl i jvende
gedragsverandering te creëren: passie voor het
vak.  En dat heb je,  of  dat heb je niet.

Gedragsverandering is   prioriteit  nummer één, en
dit vindt plaats buiten de comfortzone, want daar
leer je .  Als prakti jkopdrachten en zelfreflectie
onderdeel zi jn van een training,  pas je geleerde
vaardigheden en opgedane kennis pas echt toe.
Pas dan kom je tot werkeli jke
gedragsverandering.

De volledige training is  ontworpen om iedereen
een expert te maken in menseli jk gedrag door
gebruik te maken van geheime
beïnvloedingstechnieken die het menseli jk
analytische brein omzeilen.  Deze training
behandelt  de psychologische technieken die
kunnen worden toegepast in interacties in het
verkoopveld.  Deze methoden gaan over wat
sommigen beschouwen als een gri js  gebied van
ethiek.  Ieder mens heeft duizenden ‘ loopholes ’  in
zi jn neurologie.  Deze training gaat over hoe je
deze ' loopholes'  in je voordeel kan gebruiken. 

We leven in een ti jd waarin verandering
noodzakeli jk is .  Er komt steeds meer
concurrentie en de stri jdlustige mentaliteit  in
het bedri j fs leven is onvermijdeli jk .  Met de
technieken uit  deze training kan j i j  de leiding
nemen binnen de verkoopbranche.  In verkoop
ben j i jzelf  verantwoordeli jk voor je succesfactor
en al leen de succesvolle verkopers zullen dit
erkennen. 

WELKE AANPAK
HANTEREN WIJ?

ONZE VISIE

"Wanneer je deze vaardigheden
ontwikkeld zal  je  niet meer wensen
voor minder problemen, maar voor
meer vaardigheden om obstakels te
tackelen."
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Wat is hypnose nu precies? Wat gebeurt er t i jdens hypnose? 
Hoe kan het dat iemand ti jdens showhypnose wordt overtuigd dat hi j  zes vingers aan beide handen heeft? 

Hypnose is  een proces waarbi j  een persoon in trance gaat;  het opwekken van deze trance wordt ook wel
inductie genoemd. Deze trance wordt verdiept waardoor het onderbewuste van een persoon wordt
benaderd.  Trance is  niets minder dan naar binnen gerichte geabsorbeerde focus.  Iedereen kri jgt dageli jks
met trancefenomenen te maken. Of het nu een baby is  die geconcentreerd naar een speelt je ki jkt  in de
wieg,  of  de persoon die gefixeerd naar zi jn telefoon ki jkt ,  of  de prachtige f i lm die je in de schoenen van de
acteur plaatst waardoor t i jd en ruimte even l i jken te vervagen, de automobil ist  die op de automatische
piloot naar zi jn werk ri jdt en zichzelf  niet eens bewust is  van het feit  dat hi j  een machine bestuurt.

Met geavanceerde technologie (EEG) van vandaag kan de wetenschap hersenscans maken om te ki jken wat
hypnose met het brein doet.  Elk dieptestadium van hypnose laat andere hersenscanresultaten zien.
Wanneer je onder hypnose bent,  komen je l ichaam en geest in een verhoogde staat van suggestibi l iteit ,  dus
met andere woorden wordt je vatbaarder voor suggesties en gedragsverandering.  Daarom is het niet raar
dat velen hypnose beschri jven als een toestand van gerichte aandacht.  Ze voelen zich erg kalm en
ontspannen. Hoogstwaarschi jnl i jk is  iedereen dageli jks gehypnotiseerd zonder het te beseffen.  Je hebt
misschien bi j  een stoplicht zitten dagdromen en was je zo in je eigen gedachten verzonken dat je je niet
realiseerde dat het l icht was veranderd.  Dat is  hypnose.  

Bronnen:
American psychological  association

www.apa.org/monitor/2011/01/hypnosis

Hypnosis in Interrogation (cia.gov)

www.cia.gov/static/56147df88955bbb306037df882f19791/Hypnosis-in-Interrogation.pdf

HYPNOSE

EVIDENCE-
BASED
APPROACH

"Denk twee keer na voordat je iets
zegt ,  want je woorden en intenties
zullen het zaad van succes of
mislukking in het brein van een ander
planten."

https://www.cia.gov/static/56147df88955bbb306037df882f19791/Hypnosis-in-Interrogation.pdf


Onze fi losofie:

Vind je enthousiasme, houd je einddoel
in zicht,  wees de manager van je brein
en verover de verkoopwereld.  Bli j f  jezelf
verbeteren,  leg de lat  hoog.  Stel  doelen
en ga hierachter aan! De enige l imiet die
er bestaat is  de l imiet die j i j  voor jezelf
bepaalt .  Wees de beste versie van jezelf !
 
Zoals Jim Rohn zei :  "We moeten al lemaal
een van de volgende twee dingen
ondergaan: de ti jdeli jke "pijn" van
discipline of  de eeuwige "pijn" van spijt
of  teleurstel l ing."

The future is yours.
Tot snel .

www.praktijkpenthouse.com
info@praktijkpenthouse.com

+31 6 27 494 068
Misboekstraat 5A, Sittard
6131CX
KvK - 81348053
A. Leinders
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VOLG ONS!

BENIEUWD
NAAR DE
MOGENLIJK
HEDEN?

COPYRIGHT © 2021 ,  PRAKTIJK PENTHOUSE, SITTARD,
NEDERLAND
NIETS UIT DEZE BROCHURE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD
EN OPENBAAR WORDEN GEMAAKT ZONDER SCHRIFTELIJKE
TOESTEMMING.


