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Excelleren
WTC Business Academy wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waarom?
Het World Trade Center (WTC) staat voor netwerken,
wereldwijd zakendoen en kennis van een sterk
veranderende sociaaleconomische wereld. En dit alles
op hoog niveau. De internationale ondernemer heeft
die kennis en competenties nodig om succesvol te
opereren. De WTC Business Academy biedt daarbij de
noodzakelijke ondersteuning.

U wilt uw rendement verhogen? Uw internationale activiteiten versterken?
Uw kennis over de snel veranderende sociaaleconomische situatie in
de wereld vergroten? Op een praktische, direct toepasbare manier uw
competenties verbeteren? Uw netwerk uitbreiden? In de stijlvolle ambiance
van het WTC in Leeuwarden biedt WTC Business Academy u meerdaagse
Executive Courses en eendaagse trainingen. Daarbij krijgt u een schat
aan informatie over alle aspecten van internationalisering. Verzorgd
door vooraanstaande experts uit de universitaire en HBO-wereld én het
bedrijfsleven. De kennis over het wereldwijd zaken doen wordt versterkt door
het netwerk van de mondiale WTC-organisatie.

Onze wereld is voortdurend in
beweging. Ook de manier waarop
internationaal zaken wordt gedaan
is drastisch aan het veranderen.
Het economisch zwaartepunt in
de wereld verschuift sneller dan
gedacht van het Westen naar het
Oosten. Door de vele toepassingen
van internet worden het gedrag
van consumenten en de relaties
tussen bedrijven onderling volstrekt
anders. Nieuwe businessmodellen
zijn nodig, andere distributiekanalen
moeten worden aangeboord en
de gratis toegang tot informatie
en kennis hebben de spelregels
gewijzigd.
Wie internationaal wil excelleren,
moet hier op inspelen en zijn kennis
en competenties blijven ontwikkelen
en veelzijdig zijn. Denken in
vernieuwende, prikkelende
oplossingen voor bestaande markten
en bouwen aan nieuwe markten,
relaties en orders. Werken aan

Onze
organisatie

Voor iedere Executive Course is
een Course Manager aangesteld.
Deze wordt aangestuurd door een
Academic Director. De organisatie is
in handen van World Trade Center
Leeuwarden.

“Internationaal
excelleren met kennis
en competenties”
sociale innovatie. Het internet
gebruiken als marketinginstrument.
Netwerken en zakendoen met
diepgaand begrip van andere
culturen.
Over al die zaken en nog veel meer
gaat de WTC Business Academy.
Met als uiteindelijke doelstelling:
het verhogen van uw rendement.

Waar?

U verblijft in de uitmuntende
ambiance van het WTC Leeuwarden.
In de statige hoofdstad van
Friesland vindt u een professionele
accommodatie. De locatie ligt
midden in het zakenhart van
Leeuwarden, op een steenworp
afstand van de voorname en
aantrekkelijke binnenstad. En dat
alles op een uur reizen van de
Randstad.

Voor wie?

De Executive Courses en trainingen
zijn in eerste instantie bedoeld voor
internationaal opererende bedrijven
en voor bedrijven met internationale
ambities. Maar zij staan ook open
voor eenieder die zichzelf wil
ontwikkelen op het gebied van
internationalisering. Voor iedereen
die meer wil weten over zakendoen
in en met het buitenland en die
zijn of haar organisatie daarop wil
inrichten. Ook voor de non-profit
sector is het programma van de
Business Academy een must.

“Voor iedereen die in
korte tijd méér wil halen
uit internationalisering!”

WTC Business Academy
in het kort:
• Internationaal excelleren op grond van up-to-date kennis
en competenties
• Kennis vermeerderen én delen op post-academisch
en post-HBO niveau
• Bijspijkeren op actuele thema’s en ontwikkelingen
• Praktische en direct toepasbare kennis
• Werken in kleine groepen (maximaal 15 personen)
• Flexibel aanbod van modules; veel keuzevrijheid
• Docenten: topexperts uit de universitaire wereld én
het bedrijfsleven
• Alles op één professionele locatie (seminar- en 				
congrescentrum: vijf hamers, vier sterren hotel)
• Professioneel Alumni Netwerk

www.wtcbusinessacademy.com

