Kurserne afholdes hos:

Kunne du tænke dig en uddannelse som
Cambridge Vægtplan Konsulent?

Cambridge Danmark A/S
Bækgårdsvei 41B
4140 Borup

Telefon: 32 55 00 37
www.cambridgedanmark.dk

Hvordan kommer du i gang?
Hvis du ønsker at blive Cambridge Vægtplan Konsulent, skal du kontakte
Cambridge Danmark A/S eller din Cambridge Vægtplan Konsulent,
som vil forklare uddannelses- og akkrediterings processen.

Stort sundhedsproblem
Din konsulent er:

Fedme og overvægt er nu det største sundhedsproblem i vores samfund.
Vi lever med en national fedme krise.

Der er brug for dig
Cambridge Danmark har derfor brug for flere dygtige vægtplan
konsulenter i hele landet, så vi sammen kan bidrage til at ændre denne situation.

www.cambridge-konsulenterne.dk

Bliv Konsulent for Cambridge Vægtplan

Gratis diplomuddannelse

Lidt om os

Grundig Uddannelse

Siden 1980’erne har Cambridge® været en pioner inden for vægttabsprogrammer. Vi tilbyder et vægttab, som både er bekvemt, ernæringsmæssigt afbalanceret og langvarigt.
Succesfuld og fornuftig vægttabsbehandling er vores varemærke, og som virksomhed
fortsætter vi med at støtte den løbende forskning inden for overvægt og fedme. Millioner
af mennesker over hele verden har med stor succes tabt sig og bevaret vægttabet med
Cambridge.

Cambridge Danmark A/S tilbyder en grundig uddannelse indenfor rådgivning og
vejledning af overvægtige, der ønsker at tabe sig, samt de praktiske ting omkring
det at være konsulent.
Uddannelsen er lavet som oplæringskurser, der består af en teoretisk og en praktisk
del, som afsluttes med et diplom.
Du får på uddannelsen udleveret grundigt undervisningsmateriale.

Bliv Cambridge Vægtplan Konsulent.
Som konsulent skal du uddannes og godkendes af Cambridge Danmark A/S, hvorefter
du må købe, sælge og vejlede om produkter ved personlig kontakt med kunden. Cambridge produkterne sælges ikke i dagligvarebutikker eller på nettet.

Uddannelsen indeholder blandt andet følgende:
• Cambridges historie.

• Præsentation af produkter.

Det er en stor oplevelse at hjælpe andre med at tabe sig, og du kan opbygge en forretning af en størrelse, der passer godt ind i din livsstil.

• Forskningen bag.

• Smagsprøver.

• Målgruppe.

• Kom godt i gang.

• Mulige effekter ved vægttab.

• Produktpakker.

Hvad kræves for at blive en god konsulent?

• Gener og følgesygdomme.

• Bestilling og betaling.

• Personlig erfaring med Cambridge Vægtplan

• Professionel og god rollemodel.

• Fordele ved Cambridge Vægtplan.

• Samarbejdsaftalen.

• Interessere for vægtkontrol og sund livsstil.

• Støttende og motiverende

• Kunder – hvem og hvordan?

• Diplom.

• Interesse for at arbejde med mennesker.

• Tillidsvækkende og venlig

• Salgsforslag og gode ideer.

• God til at lytte og kommunikere.

• Gode forretningsevner

• Det første møde med kunden.

• Gode menneskelige egenskaber.

• God til at planlægge

• Kropsmål og vejning.

Kan du svare ja til ovenstående og er du fokuseret og besluttet på at udvikle en
succesfuld forretning så kan du måske blive en del af Cambridge Vægtplan.

Efter gennemført uddannelse og godkendt samarbejdsaftale, tilbyder
Cambridge Danmark A/S forskellige produktpakker til specialpris.
Plakater og flyers til reklame for dit kommende firma er gratis

www.cambridge-konsulenterne.dk

www.cambridge-konsulenterne.dk

