
MMC Training, Coaching en Advies 

heeft jarenlange ervaring en exper-

tise op het gebied van opleidings-

vraagstukken. Wij werken met kwali-

tatief hoogstaande trainer- coaches, 

geven boeiende en uitdagende   

 trainingen, overzichtelijk lesmateriaal 

en naslagwerk. Wij bieden onder- 

staande trainingen. 

Commerciële trainingen
Niet iedereen beschikt over voldoende commerciële 

vaardigheden. Soms zelfs minder dan de betref-

fende functie eist. Of het nu gaat om binnendienst-

medewerkers, callcentermedewerkers of verkoop-

personeel. MMC biedt een gevarieerd aanbod van 

commerciële trainingen die inspelen op de beno-

digde vaardigheden en het juiste gedrag voor de 

 functie. Van telefoontraining tot uiterst effectieve 

 verkooptrainingen. Van vertegenwoordiger tot com-

mercieel directeur. Door onze jarenlange expertise 

op dit vakgebied zijn wij uw aantrekkelijke partner!

Communicatie trainingen
Communiceren door middel van verbaal en non-

verbaal gedrag heeft in belangrijke mate bijgedra-

gen aan de ontwikkeling die de mensheid heeft 

doorgemaakt. MMC biedt uitdagende trainingen 

om uw medewerkers beter te leren communiceren 

op het vlak van presenteren, vergaderen, gespreks-

technieken, houdingsbewustzijn tot  complexe 

gesprekssituaties. Van medewerker tot directielid. 

Wij bieden op elk niveau boeiende  communicatie 

trainingen! 

Meer weten over de trainingen die MMC u kan 

 bieden? Neem dan contact met ons op en ontmoet 

één van onze ervaren trainer-coaches!

Het 
trainingsaanbod 

van MMC

Management trainingen
Managers dienen te beschikken over de juiste 

vaardigheden om met hun gedrag hun groep zoda-

nig te kunnen ‘bereiken’ dat iedereen zich op de 

juiste waarde geschat voelt waardoor de functie-

tevredenheid van het gehele team optimaal wordt 

en blijft. De perfecte manager is de katalysator in 

dit geheel. MMC biedt managers een breed scala 

aan trainingen om deze doelstelling te kunnen 

bereiken. Van functioneringsgesprekken tot het 

maken van een management development pro-

gramma. Van middelmatig management tot top-

management. MMC zorgt voor de juiste invulling!
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