Professor Penalty
Doelgericht in Management©
• Eén doel, één kans, een zekere goal!
•

U wilt een actieve dag met goede management inhoud?

• U wilt de passie en het enthousiasme van uw
medewerkers vergroten?

• U wilt kernboodschappen op een leuke en positieve
manier voor het voetlicht brengen?

• U wilt iets anders, op een professionele manier verzorgd?
• U wilt inspelen op de actualiteit?
Professor Penalty©: een kans voor open doel
om te scoren bij uw medewerkers
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P r o f e s s o r Pe n a l t y © l e e r t u w
U n i e k e e r v a r i n g . Een clinic van Professor Penalty © is een unieke ervaring voor alle
deelnemers. Cruciale managementaspecten worden op een pakkende en professionele wijze
gebracht. Een breed scale aan onderwerpen passeert gedurende een multimediale presentatie
de revue: teamwork, coaching, doelgerichtheid, stressbestendigheid, resultaatgerichtheid,
omgaan met verandering, organisatievraagstukken. Professor Penalty© coacht uw team tijdens
een interactieve sessie van ongeveer anderhalf uur. Om daarna met uw team(s) het veld op te
gaan en strafschoppen te oefenen. Steeds feedback gevend op functioneren van individuele

“Het lezen van

deelnemers. Een clinic van Professor Penalty© biedt zowel jonge als

het boek De

ervaren medewerkers en managers een unieke kans elkaar te coachen.
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Hoe
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verplicht moeten

van onze toplocaties of op een sportlocatie
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talrijke tips”.
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ziet

een
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Professor

Een sessie duurt normaliter één dagdeel.
U kunt beginnen met een ontbijt of lunch
en afsluiten met een speciaal samengesteld

‘Professor Penalty©’ menu en diner. Na een multimedia presentatie neemt Professor Penalty©
u mee naar het veld, waar u strafschoppen kunt oefenen tegen hiervoor speciaal getrainde
keepers. Na afloop ontvangen alle deelnemers een exemplaar van het boek ‘De Strafschop,
zoektocht naar de ultieme penalty’.

organisatie scoren!
W i e ? Een Professor Penalty© clinic staat onder leiding van drs.
Gyuri Vergouw MMC, DE strafschopspecialist in Nederland en tevens
een veelgevraagd managementspreker en consultant. Hij is auteur
van ruim 200 managementartikelen en vier boeken, waaronder
het internationaal veelgeprezen ‘De Strafschop, zoektocht naar
de ultieme penalty’. Het boek is besproken in de nationale en
internationale pers, onder meer bij Barend & van Dorp, SBS 6
Nieuws, RTL 4 nieuws, De Morgen (België),
Channel 4 en ITV(UK) en vele, vele andere media.

L o k a t i e s . Professor Penalty© biedt arrangementen

“Het houdt de
natie bezig, maar
Gyuri Vergouw
geeft in zijn boek
De Strafschop

aan in De Kuip te Rotterdam, het Olympisch Stadion

overal antwoord

te Amsterdam, het KNVB Hotel, Sport & Zalen-

op.” Voetbal

accommodatie te Zeist en Dolce Kasteel Vaalsbroek

International

in Vaals. Andere locaties kunnen op verzoek voor u worden geregeld.
De genoemde arrangementen bieden mogelijkheden voor lunches, diners en vele andere
maatwerk invullingen. Zo kunt u een rondleiding krijgen in De Kuip en het Home of History
van Feyenoord of in het Olympisch Stadion de interactieve Olympic Experience tentoonstelling
bezoeken. In Zeist vinden de presentaties plaats in de Rinus Michels ‘dug-out’. In Vaals
wordt op het speciaal voor de Duitse Mannschaft aangelegde veld geoefend. In Engeland,
in de regio van Birmingham, zijn ook mogelijkheden sessies te organiseren.

“Professor Penalty
was een groot

W a n n e e r ? De Professor Penalty © clinics worden het gehele

succes, managers

jaar door gehouden. Het verdient aanbeveling, gezien de grote

die jonge starters

belangstelling voor penaltyclinics rond het Wereldkampioenschap-

coachen wisten

voetbal, vroegtijdig te boeken.

hen naar een
fantastische score
te begeleiden.

Investering.

Inhoud en plezier

op basis van uw specifieke wensen ten aanzien van locatie,

in perfecte

cateringbehoeften,

harmonie”.

klantrelatie krijgt een maatwerk aanbieding. U ontvangt één

Arne Karte/Corus

factuur voor alle geleverde diensten. Op verzoek en na overleg zijn

Voor elke sessie wordt een offerte uitgebracht

groepsgrootte

en

overige

wensen.

Elke

vele opties ten aanzien van de dag te bespreken.

H o e ? U kunt Professor Penalty © bereiken via www.strafschop.nl of telefonisch contact met

Samen met Professor Penalty op het veld van het Feyenoord Stadion?
Contact? Geïnteresseerd? U kunt contact opnemen met Professor Penalty©
op 020 - 644 0551 of vergouw@strafschop.nl. Meer info op www.strafschop.nl
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Vergouw Consulting
Postbus 75019
NL-1070 AA Amsterdam
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+31 (0)20 - 644 0551
info@vergouw.nl
www.vergouw.nl
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ons opnemen op 020 - 644 0551.

