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Gemakkelijker door je studie en al je andere leesmateriaal komen? 

Op het werk

Na het volgen van de training kun je 4 tot 10 keer sneller lezen, onthoud je  in plaats van

gemiddeld 54%. Deze 54% komt uit de metingen die wij al meer dan 20 jaar doen. Je gaat je veel

beter kunnen concentreren. Doelgericht haal je relevante informatie uit de tekst. Al met al ben

je sneller klaar met je leeswerk waardoor er meer tijd overblijft voor andere zaken in het leven.

80%

Pathologie voor verpleegkundigen, Psychologische gespreksvoering, Leerboek medische

fysiologie om maar iets te noemen. SmartReading leert je sneller lezen en meer onthouden.

Het maakt studeren leuker, creatiever en vooral plezieriger. 

  – In korte tijd klassikaal & deels online de smartmethode leren

  – Voor je het weet kan je het door de nieuwste ‘brein technieken’

 – Studeer voor de rest van je leven een stuk gemakkelijker

Op je werk heb je nog steeds met veel leeswerk te maken. Waarom zou je het jezelf niet

gemakkelijker maken?

https://www.smartreading.nl/avada_portfolio/smartreading-student/
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Zie het interview,   .klik op onderstaande plaatje

Met de nieuwe automatisering van het lezen ga je visueel lezen. 
Hierdoor heeft de smartmethode ook een gunstig effect op .dyslexie

Kijk en luister, kom alles te weten over de smartmethode!

https://www.smartreading.nl/avada_portfolio/smartreading-student/
https://www.smartreading.nl/interview-over-de-smartmethode/
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Hoe het zit met dyslexie? Klik op onderstaande plaatje.

Voor meer informatie, klik hier.

https://www.smartreading.nl/referenties/
https://www.smartreading.nl/referenties/
https://www.smartreading.nl/avada_portfolio/smartreading-student/
https://vimeo.com/showcase/6267024
https://vimeo.com/manage/videos/251778175
https://www.smartreading.nl/dyslexie/
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Mindmappen
De combinatie van SmartReading, het unieke systeem van visueel lezen wat je alleen met

SmartReading leert en  is heel prettig. Met mindmapping verwerk je op een

visuele manier de informatie.

mindmappen

https://www.smartreading.nl/avada_portfolio/smartreading-student/
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Inschrijven?
Klik hier

De gehele brein benadering voor beter resultaat!.

Wij hebben een ‘geld-terug-garantie’ voor je. Zowel voor de open inschrijving als voor een in-

company training. Ben je na de eerste dag niet overtuigd van de  methodiek, dan krijg je

zonder vragen je geld minus 10% terug. Uit ervaring weten wij

dat SmartReading ook voor jou een uitkomst biedt. Zie ook de

�lms en luister wat deelnemers vertellen. Zij zijn de mensen die

het eerst ook niet geloofden en sceptisch waren. Wanneer je die

gezien hebt wordt het voor jou waarschijnlijk ook

geloofwaardig. Bel gerust en ik leg je met plezier uit wat

SmartReading is en hoe het werkt. Tel.: 0252 518537.

Garantie! 

In-Company voorstel?
Klik hier

Bel voor meer informatie: 0252518537 of 0654398521 
 
website: www.smartreading.nl 
 
E-mail: paul@globaledutainment.nl

https://www.smartreading.nl/avada_portfolio/smartreading-student/
https://www.smartreading.nl/data/
https://www.smartreading.nl/data/
https://www.smartreading.nl/vrijblijvend-voorstel-smartreading-blended/
https://www.smartreading.nl/vrijblijvend-voorstel-smartreading-blended/
https://www.smartreading.nl/vrijblijvend-voorstel-smartreading-blended/

