Programma 2019 – 2020

Masterclasses
Ondernemen is topsport en voortdurend presteren kan alleen in de juiste
omgeving. Díe omgeving biedt de Oranjewoud Export Academy. Onze
masterclasses zijn erop gericht u én uw organisatie te ondersteunen om
elke dag opnieuw een topprestatie te leveren.

Masterclass Crossing the Chasm
Ambieert u écht marktleiderschap? Gaat u de noodzakelijke focus
aanbrengen in uw organisatie die nodig is om de top te bereiken? Doe het
niet alleen; neem deel aan de masterclass Crossing the Chasm en bouw
die strategie!
Wij organiseren jaarlijks twee masterclasses (1,5 dag). Voor onze leden
bestaat bovendien de mogelijkheid om jaarlijks 2 on-site sessie in het
eigen bedrijf te organiseren.
Datum

: 31 oktober en 1 november 2019
Voor de on-site sessies maken wij graag separaat met u afspraken.

Masterclass Negotiations
Halen en u en uw salesforce wel alles uit cruciale onderhandelingen? Kent
en herkent u de fasen van een onderhandelingsproces en bent u in staat
om deze naar uw hand te zetten? Leer uw eigen onderhandelingsstijl
kennen en zet vanaf nu elk onderhandelingsproces naar uw hand!
Wij organiseren jaarlijks 2 masterclasses (2 dagen).
Datum

: 14 november 2019 en 7 februari 2020

Tafels
Uw tafel vormt de vaste kern in het totale netwerk van de Oranjewoud
Export Academy; een vaste groep ondernemers waar u onderdeel van
uit maakt en die elkaar regelmatig treft. Aan tafel bepaalt ú waar het
over gaat; tijdens de jaarlijkse kick off in september stelt u als tafel het
centrale thema voor dat jaar vast.

De kick off vormt een interactieve avond waar onze leden gezamenlijk
vaststellen wat dé belangrijke onderwerpen in export zijn en waar het
aan tafel over moet gaan. U kunt tot 2 weken voor de kick off
onderwerpen aandragen.
Lidmaatschapsavonden zijn verplicht; krachtige netwerken zijn
regelmatige netwerken. Tweemaal per jaar vormt een specifiek thema
het decor. Een avond begint om 17.00 met een aperitief en eindigt om
21.00. De Oranjewoud Export Academy faciliteert volledig.
Op de volgende avonden staat uw tafel voor u klaar:
23 september 2019
16 oktober 2019
11 december 2019
26 februari 2020
8 april 2020
20 mei 2020

Kick off
Thema avond Movies (inclusief talenten)
Thema avond Something, Somehow went wrong

Export Lab
U heeft een succesvol bedrijf en doet het meer dan uitstekend op de
thuismarkt. Het buitenland lonkt. Hoewel dit een kans lijkt die u niet wilt
laten liggen, weet u ook dat exporteren geen walk in the park is;
capabilities en mensen vraagt die u waarschijnlijk niet in huis heeft.
Deelname aan ons Export Lab betekent de mogelijkheid om een talent uit
onze poule in uw organisatie de export (verder) te laten ontwikkelen, drie
jaar lang begeleid door experts op het hoogste niveau!
Toetreden tot het Export Lab vereist de nodige voorbereidingen. Om te
beginnen is het van belang een no-brainer business case op te stellen.
Hiervoor staat ons netwerk tot uw beschikking!
Aansluitend is oriëntatie op het juiste talent van belang. Het proces van
werving en selectie voor een start in het Export Lab in het voorjaar van
2020 ziet er als volgt uit:
8 oktober 2019
8 januari 2020
15 januari 2020

Selectiedag (geef uw interesse uiterlijk een maand van
tevoren aan ons door!)
Eat & Greet
Matchingsevent

Note: voor het Export Lab geldt dat het opstellen van de business case en het proces van
werving & selectie binnen het lidmaatschap valt. Voor de 3-jarige begeleiding geldt dat
aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Storyteller Evenings
Leren van ervaring, van ondernemers die u voor gingen… Dáár draait
het om bij de Oranjewoud Export Academy. Daarom organiseren wij
avonden met Storytellers. Onze storytellers brengen een schat aan
ervaring met zich mee en kenmerken zich bovendien door een
nadrukkelijke drive om die ervaring te delen.

De Storyteller Evenings zijn een standaard onderdeel van het Export
Lab. Door deel te nemen heeft u dus bovendien de gelegenheid om de
aanpak van het Lab van binnenuit te ervaren. Daarnaast ontmoet u
tijdens deze avonden de talenten in onze talentpoule en krijgt u een
goed idee van de kwaliteit van deze jonge talenten!
Onze storyteller avonden staan garant voor een enorme dosis energie!
U bent van harte welkom op:
3 oktober 2019
13 december 2019
6 februari 2020

International business & culture
Challenger Sale
Onderwerp nader vast te stellen

