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JOUW E-MAILS GAAT DELETEN

De impact van kerstfilms en

waarom je ze zeker moet

kijken

Elk artikel geeft je meteen

een praktische tip hoe je het

in jouw werk kunt gebruiken.

Speciaal voor jou
deze overview met  

interessante
breininzichten

Lees de onverwachte

invloed van de traditie die

je niet zomaar stop kan

zetten 

Je hebt niet genoeg aan 1

standaard e-mail als je

iemand een bevestiging

stuurt

De 5 bizarre reacties van je

brein met kerst lees je in dit

artikel.

Wat heeft het brein met het

theater?

https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_thanksgiving-brein-kerst-activity-6741321740569350144-WJSl
https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_learning-neuromarketing-sprekerchantal-activity-6743850573059117056-t_Qc
https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_sprekerchantal-activity-6744929405115633666-uEcc
https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_kerst-brein-sprekerchantal-activity-6747861717306368000-bmSr
https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_brein-love-sprekerchantal-activity-6746385255994810368-qSl_


Wat #thanksgiving ons vertelt over hoe wij kerst gaan
vieren. Wordt het een kerstdiner met 3 of met je hele
familie? De wetenschap vertelt ons vooraf al de uitkomst.

Lees het volledige artikel
en doe het experiment
via deze Linkedinlink

https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_thanksgiving-brein-kerst-activity-6741321740569350144-WJSl


Mijn grootste #learning van 2020: Behandel de ander
zoals ZIJ behandeld willen worden, niet JIJ. En waarom je
dus altijd twee e-mails achter de hand moet hebben.

Lees het volledige artikel 
via deze Linkedinlink

https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_learning-neuromarketing-sprekerchantal-activity-6743850573059117056-t_Qc


Toen mijn hakken vier jaar geleden voor het eerst de vloer
van het hoofdpodium van het Parktheater raakten, wilde
ik kijken naar een volle zaal, maar de werkelijkheid was
totaal anders.

Lees het volledige artikel 
via deze Linkedinlink

https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_sprekerchantal-activity-6744929405115633666-uEcc


Waarom een kerstfilm het altijd wint van een hele goede
Netflixserie, ook al komen ze maar 1 x per jaar op televisie.
Ze bezitten 5 kicks die je #brein nu superfijn vindt.

Lees het volledige artikel 
via deze Linkedinlink

https://youtu.be/Qw6u63B5bKs?t=2240
https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_brein-love-sprekerchantal-activity-6746385255994810368-qSl_


BREINWEETJE: De 5 meest bizarre reacties van je brein
die je kerst kunnen maken of breken. Gewoon om je brein
alvast een vrolijke kerst te geven.

Lees het volledige artikel 
via deze Linkedinlink

https://www.linkedin.com/posts/chantalvandenberg_kerst-brein-sprekerchantal-activity-6747861717306368000-bmSr


WWW.SPREKERCHANTAL .NL

Wil je nog meer weten over Neuromarketing,
Neurowetenschappen en Gedragspsychologie en hoe jij
het direct zelf kunt toepassen? 

Bestel dan Breinspel, het
boek waarin je alle
antwoorden vindt en 
15 praktische dagelijkse
situaties uitgewerkt staan

Je bestelt je boek makkelijk via
www.breinspel.nl of bol.com

https://www.breinspel.nl/
https://www.bol.com/nl/p/breinspel/9200000102248689/?bltgh=rl3FFVsu93q8PpAqT2lFGg.1_8.9.ProductTitle

