
Onderscheid je van de concurrentie met 
vernieuwde skills 

Hebben jij en je teamleden de training  

“Het 4 stappen briladvies” gevolgd bij de 

Brillenstylist?

Dan heb je al gezien hoe je makkelijk structuur 

aanbrengt in een briladvies. Je verdeelt het in  

4 stappen en kijkt naar kleur, contrast, vormen, 

lijnen en de persoonlijke kenmerken van een 

klant. Je hebt ervaren hoe je daarmee tot een 

onderbouwd briladvies komt. Je brengt 

structuur aan in het advies en de verkoop gaat 

efficiënter. 

Waarschijnlijk gebruik je nog steeds veel tips 

en adviezen uit de training. Misschien zou je er 

iets bewuster mee kunnen omgaan? Of wil je 

de briladviezen nog beter onderbouwen en je 

kennis verdiepen? 

Er is nu een interessant vervolg op deze 

training: de Masterclass “Maak van je klant 

een mooi visitekaartje”. 

NIEUW!

Masterclass:  
Maak van
je klant 
een mooi 
visitekaartje
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Verdiepende kennis-update 

Tijdens de Masterclass ga je nog dieper in op 

de stof die eerder is behandeld. Een boeiende 

mix van theorie en praktijk stoomt je klaar om 

alle opgedane kennis toe te passen in je 

optiekzaak.

Deze Masterclass geeft je nog meer 

handvatten om optimaal te presteren als 

opticien of verkoopmedewerker. Na deze 

training heb je geen stylist meer nodig. Dat 

ben je zelf al, als het om brillen gaat. 

De nieuwe, geroutineerde manier waarop je 

briladviezen geeft, onderscheidt je binnen het 

topsegment. Je klanten ervaren dit als een 

duidelijke meerwaarde. Ze vertellen het hun 

familie en vrienden. Een mooier visitekaartje is 

er niet! Zien we elkaar bij de Masterclass?

Daarom deze Masterclass: 
 » Mode, brillen en trends veranderen   

 doorlopend, dus het is tijd voor een update

 » Je vervalt in je oude manier van adviseren

 » Je wilt werken met de Stylingbox voor   

 opticiens

 » Je bent toe aan nieuwe tools voor het   

 verkopen en adviseren van brillen

Nog vragen?

Marije Gerdes

+31(0)50 2100230 of +31(0)6 41553512

Email: marije@debrillenstylist.nl

www.debrillenstylist.nl

Nederland

Datum: Maandag 14 februari 2022
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie:  wordt afgestemd op de groepsgrootte
Investering: € 375,- 

België - Antwerpen

Datum:  Maandag 24 januari 2022
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie:  wordt afgestemd op de groepsgrootte
Investering: € 375,-

Klik hier

om je

aan te

melden


