
Prijsvoorbeeld mensen in organisaties

Talent

- Persoonlijk leiderschap € 1.735
- Talent ontwikkelprogramma € 1.735
- Loopbaanontwikkeling € 1.735

Voorbeeldprijzen zijn gebaseerd op een programma van 6 - 10 persoonlijke sessies 
(een tot anderhalf uur) en inclusief e-assessments.

Leiderschap

Talent ontwikkelprogramma voor leiders € 1.945

Voorbeeldprijs is gebaseerd op een programma van 6 - 10 persoonlijke sessies (een tot anderhalf 
uur) en inclusief e-assessment.

Leidinggeven op afstand (incompany groepsprogramma)
 - Vaste kosten (onafhankelijk van aantal deelnemers) € 2.679 Totaal
 - Varialbele kosten, afhankelijk van het aantal deelnemers € 580 p.p.

Voorbeeldprijs is gebaseerd op 2 dagdelen training, inclusief leiderschapsassessment 
met individueel terugkoppelgesprek.
Het opgegeven tarief geldt voor teams t/m 8 personen, bij grotere teams wordt namelijk een extra 
trainer/consultant ingezet. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Leiderschapsontwikkeling (incompany groepsprogramma)
 - Vaste kosten (onafhankelijk van aantal deelnemers) € 2.679 Totaal
 - Varialbele kosten, afhankelijk van het aantal deelnemers € 580 p.p.

Voorbeeldprijs is gebaseerd op 2 dagdelen training, inclusief leiderschapsassessment 
met individueel terugkoppelgesprek.
Het opgegeven tarief geldt voor teams t/m 8 personen, bij grotere teams wordt namelijk een extra 
trainer/consultant ingezet. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
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Teams

Team ontwikkeling (incompany groepsprogramma)
- Vaste kosten (onafhankelijk van aantal deelnemers) € 2.679 Totaal
 - Varialbele kosten, afhankelijk van het aantal deelnemers € 420 p.p.

Voorbeeldprijs is gebaseerd op 2 dagdelen training, inclusief persoonlijkheidsassassessment 
met individueel terugkoppelgesprek.
Het opgegeven tarief geldt voor teams t/m 8 personen, bij grotere teams wordt namelijk een extra 
trainer/consultant ingezet. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Samenwerken op afstand (incompany of online groepsprogramma)
- Vaste kosten (onafhankelijk van aantal deelnemers) € 2.679 Totaal
- Varialbele kosten, afhankelijk van het aantal deelnemers € 420 p.p.

Voorbeeldprijs is gebaseerd op 2 dagdelen training, inclusief persoonlijkheidsassassessment 
met individueel terugkoppelgesprek.
Het opgegeven tarief geldt voor teams t/m 8 personen, bij grotere teams wordt namelijk een extra 
trainer/consultant ingezet. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Teambuilding (incompany groepsprogramma)
- Vaste kosten (onafhankelijk van aantal deelnemers) € 2.679 Totaal
 - Varialbele kosten, afhankelijk van het aantal deelnemers € 420 p.p.

Voorbeeldprijs is gebaseerd op 2 dagdelen training, inclusief persoonlijkheidsassassessment 
met individueel terugkoppelgesprek.
Het opgegeven tarief geldt voor teams t/m 8 personen, bij grotere teams wordt namelijk een extra 
trainer/consultant ingezet. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Alle programma’s van Talent International kunnen zowel inhouse als virtueel of blended worden 
uitgevoerd. Heb je specifieke ontwikkelwensen? Dan passen wij het programma daarop aan. 
Samen stellen we een maatwerkprogramma op dat perfect aansluit op jullie wensen.

Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW.
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