Slimmer vergaderen met Vodafone
Hogere prestaties, betere resultaten, meer plezier

Haalt u het beste uit uw vergaderingen?
20%

De gemiddelde Nederlandse werknemer besteedt één vijfde van zijn
tijd aan vergaderen. En tot wel
50% van de vergadertijd blijkt
verloren tijd.
Dat je eindeloos zit
te wachten tot er
iemand wéér een
mega-powerpoint
geopend heeft.

44%
n!

9 van de 10
vergaderaars droomt
tijdens vergaderingen
regelmatig weg.

van de werknemers vindt
de helft van de vergaderingen
niet nuttig.

jan belle

Dat je veel praat en
er uiteindelijk niets
vastgelegd staat.

91%

Of dat je super je best
doet om mee te denken
en dat anderen intussen
hun mail zitten
te checken!

Slimmer vergaderen. Zo maakt u vergaderen voor iedereen een uitdaging.

Vergeet alle technologische drempels.
Gebruik voor uw vergaderingen de kanalen
en middelen die we in het dagelijks
leven ook gebruiken.

Vergader interactief, betrek
iedereen, benut de kracht van
de groep – samen slimmer
vergaderen, hoe, waar en
wanneer u maar wilt.
Iedereen kan aansluiten; collega's, klanten en leveranciers
ongeacht afstand of locatie. U organiseert snel korte
meetings en nodigt met één klik deelnemers uit die belangrijk
zijn voor een actiepunt.

Samen ter plekke werken aan resultaat, zonder losse eindjes.
Deel ter plekke notities en bestanden.
Bekijk ze en werk gezamenlijk aan de inhoud.
Sla de resultaten meteen zo op dat ze voor
iedereen terug te vinden zijn.

Creëer mét elkaar content, bewerk informatie en
maak meteen notulen.

Bedenk vervolgstappen en leg meteen de
planning vast. Deel in één simpele handeling
alle afspraken, helder en duidelijk voor allemaal.
Geen losse eindjes, iedereen heeft alle
informatie en iedereen is aangesloten.

Besteed tijd, geld en energie waar u ze het best aan kúnt besteden.
U kunt altijd en overal
vergaderen. Verspil geen
tijd meer met het zoeken
en plannen van vergaderlocaties.

Are you ready?
Haal het beste uit uw vergaderingen, haal het beste uit
uw mensen: Slimmer vergaderen met Vodafone.

Uw organisatie is
goedkoper uit. Bedrijven
met goede conferencingfaciliteiten besparen tot
wel

30%

Ervaar hoe de
betrokkenheid en
productiviteit omhoog
gaat en iedereen
bijdraagt aan een
beter resultaat.

Wilt u slimmer vergaderen en beter presteren? Maak dan de connectie met onze
account managers over de voordelen van Slimmer vergaderen met Vodafone en de
voordelen die ú daarmee kunt behalen.

