Gilde Community en Gilde Professionals

NTI NLP GILDE

Laten we
elkaar
blijven
inspireren

WAAR WIL JIJ NAARTOE GROEIEN?

IN VERBINDING MET VAKGENOTEN
EN GELIJKGESTEMDEN

JAARLIJKS DIVERSE ACTIVITEITEN

Cursisten, vakmensen en geïnteresseerden die elkaar inspireren en met elkaar in verbinding blijven… Eén grote community,
daar droomden we al langer van! Daarvoor is NTI NLP Gilde
Community in het leven geroepen. Binnen deze community is
exclusief plaats voor professionals; mensen die bij ons een
trainers- of coachopleiding volgen of al door NTI NLP zijn
gecertificeerd. Lid worden kent vele voordelen. Kijk maar.
Interessant voor iedereen
Sinds het trainingsjaar 2018-2019 staat het gilde open voor
iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling;

Van vakgroep tot community

of NLP, Self-Connection of Systemisch Werken nu je vak is of niet.

We zijn trots op ons gilde en vertellen er graag

Via masterclasses engildedagen met interessante sprekers en

iets meer over. NTI NLP Gilde is in 2009 gestart

thema’s kun jij je kennis en ervaring uitbreiden. Daarnaast geven

door NLP Master Trainer René Kuiper, die

gildeactiviteiten je de gelegenheid vakgenoten en gelijkgestemden

jarenlang in ons instituut heeft getraind.

te ontmoeten en te sparren. Als Professionals-lid onderschrijf je de

René was voorstander van het principe

ethische code van het gilde. Door ons gecertificeerde NLP Trainers,

‘leerling-meester’ zoals dit in Middeleeuwse

NLP Coaches en Systemisch Begeleiders mogen het Gilde-logo

gildes gold, waarbij het doel was dat de

gebruiken in hun communicatie.

leerling uiteindelijk zijn of haar meester zou
overtreffen. Prachtig toch!

Gilde Community: de voordelen
• lidmaatschapskosten per jaar: 45 euro (automatische verlenging)
• ten minste 10 gildeactiviteiten per jaar

Info en lid worden

• 20% korting op gildedagen en masterclasses

Kijk op ntinlp.nl voor meer info, zoals actuele

• eerder op de hoogte van events dan niet-leden

data, kosten en faciliteiten.

• regelmatig kans op gratis verrassingen, zoals een coach-gesprek

Lid worden van NTI NLP Gilde Community of

met een trainer

NTI NLP Gilde Professionals kan via de website;
of neem contact op met Klantsupport.

Gilde Professionals: de voordelen
• lidmaatschapskosten per jaar: 100 euro (automatische verlenging)
• alle bovengenoemde voordelen van het community-lidmaatschap
• niet 20% maar 40% korting op gildedagen en masterclasses
• als eerste op hoogte van events + als eerste inschrijfmogelijkheid
• gildedagen exclusief voor Gilde Professionals
• gebruik NTI NLP Gilde Professionals logo*
*indien je door NTI NLP bent gecertificeerd als NLP Trainer, NLP Coach of Systemisch Begeleider

NTI NLP
Oosterzijweg 8
1906 AX Limmen
T (072) 505 35 01
info@ntinlp.nl

NTI NLP is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP)

