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Nieuw! Nu nog beter!
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Reclame
Gelling Veiligheid keek laatst een paar oude reclames uit de jaren 60.
Gewoon, om te bekijken hoe de wereld er toen uitzag. En toen viel het hem
op: de wasmiddelen. De reclames lieten huismoeders zien die ondanks
knoeiende kinderen en ongelukjes van vader toch blij bleven glimlachen: Zij
kregen de vlekken heus wel uit alle kleding, zeker nu ze wasmiddel X
gebruikten. Dit wasmiddel was namelijk vernieuwd en waste nu nog beter.
Nu nog beter!
Gelling bedacht zich dat dit eigenlijk vaak voorkwam: Producten kregen een
nieuwe verpakking of een extra toevoeging en dat was voor de reclamemensen reden voor een nieuwe reclame-campagne voor hogere
verkoopcijfers. Nieuw! Nog beter! Nog gemakkelijker! Nog gezonder! Koop
mij!

Dilemma
Op zich snapt Gelling het dat reclamebureaus steeds nieuwe
aankoopredenen verzinnen voor potentiële klanten. Maar het staat hem
tegen. Hij doet daar liever niet aan mee. Een product is wat het is en als het
goed is moet dat genoeg zijn.
En dat stelt hem voor een dilemma.
Hij wil namelijk wel graag het boek De Risicoprofessional Komt
Eraan van Walter Zwaard nog een keer onder uw aandacht brengen.
Gewoon, zonder gedoe en schreeuwerige reclame.
Dus....

Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel
Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den
IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda
2 juni 2015
Workshop Waarderend
Veranderen
4 juni 2015
Start OVK Regulier
4 juni 2015
De risicoprofessional komt eraan
16 juni 2015
Proefcollege OVK / MVK in
Bunnik

... heeft Gelling besloten om het zo te doen, recht toe, recht aan:
Gelling Veiligheid heeft een nieuw boek uitgegeven: "De risico-professional
Komt eraan", geschreven door Walter Zwaard.
Dit is de voorkant:

http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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Het boek gaat over het omgaan met risico, het bijstaan in risico en het
professionaliseren in risico. Het is geschreven voor iedereen die zich wil
ontwikkelen tot of als risicoprofessional. En het is gewoon een goed boek.
Verder kunt u nog naar de bijbehorende verdiepingsmiddag. Die is op 4 juni
2015.
Zo. Genoeg. Klaar.

Lees meer over ‘De risicoprofessional komt eraan’ van Walter Zwaard
Boek bestellen? Dat kan hier!

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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