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TopState training november 2017 
	
TopState verzorgt trainingen aan actieve ondernemers die optimaal willen leven en werken. 
In twaalf stappen leer je een zelfsturende methodiek aan waarbij je volledig grip krijgt op je 
biochemie en je brein. Met deze nieuwe skills op zak breng jij jezelf iedere keer weer in de 
ideale fysieke- en mentale staat en kun je optimaal presteren. 
 
Wat je kunt verwachten 
Voorafgaande aan de training vindt er een individueel gesprek, een biofeedbackmeting en een 
(online) vragenlijstonderzoek plaats. Hiermee bepalen we de individuele startposities en kunnen 
we de training optimaal op de deelnemers laten aansluiten. De training wordt afgesloten met 
een vragenlijst om alle verkregen resultaten zichtbaar te maken. Met deze training heb je tevens 
toegang tot het online platform waarmee je extra TopState materiaal tot je beschikking hebt 
naast het aangereikte (offline) cursusmateriaal. 
 
Locatie 
De dertien ochtendsessies vinden plaats in gebouw SX op Strijp-S, in de Herbalife Ronaldo 
Room. Torenallee 3, 5617 BA in Eindhoven (www.sx-eindhoven.nl). 
 
Data en tijdstip 
De training vindt plaats op vrijdagochtenden van 9:00 tot 11:30 op de volgende data:  
2017: 17-11, 01-12, 15-12 
2018: 12-01, 26-01, 09-02, 23-02, 09-03, 23-03, 06-04, 20-04, 18-05 en 15-06 
De eerste en laatste ochtend starten we om 8.30 met een heerlijk ontbijt voor we gaan trainen. 
 
Kosten 
De kosten voor deze training zijn € 2400,- exclusief 21% btw. 
Er bestaat de mogelijkheid om dit in twee termijnen te voldoen. 
 
 
Ben jij ook een van de deelnemers?  
 
Graag tot ziens! 


