‘The Alpha Group Greater Amsterdam 1’ (TAGGA1) is onderdeel van de wereldwijde
Noble Manhattan groep, een groep met een uitstekend track-record in het assisteren
van ondernemers om significante blijvende veranderingen en ontwikkelingen in hun
eigen bedrijf te realiseren.
Tijdens maandelijkse ‘peer to peer’ bijeenkomsten / bijeenkomsten van gelijkgestemde
directeuren eigenaar / de leden van The Alpha Group worden workshops rondom de
elementen van business-development die er echt toe doen uitgewerkt. Door de
interactieve manier waarop dit gebeurt leren de leden van de praktijkervaring van
andere ondernemers (peers). Buiten dat zijn zij in staat ‘zelf creërend advies’ te
genereren.
Leden van een ‘Alpha Group’ zijn eigenaar ondernemer of algemeen directeur van
elkaar niet beconcurrerende bedrijven. Slechts één ondernemer per bedrijfstak kan tot
een ‘Alpha Group’ worden toegelaten.
Leden geven en ontvangen daarnaast ook persoonlijke assistentie rondom lopende
projecten en het aangaan van uitdagingen door deelname aan ‘MasterMind’ sessies.
Gedurende deze sessies, combineren de leden hun enorme collectieve wijsheid en
ervaring om strategieën en oplossingen te genereren en een ieders bedrijf verder te
ontwikkelen.
Leden van ‘The Alpha Group’ verlaten de maandelijkse bijeenkomsten met heldere,
duidelijke door hen zelf in kaart gebrachte strategieën en stap-voor-stap op maat
gesneden actieplannen voor hun eigen unieke bedrijf.
‘The Alpha Group Greater Amsterdam 1’ (TAGGA1) is de eerste ‘Alpha Group’ in
Nederland. Er is nog ruimte voor enkele vooruitstrevende ondernemers uit verschillende
markten.
De volgende bijeenkomst van TAGGA1 vindt 19 november 2015 plaats met als
‘facilitator’ Albert (Ab) Ekels.
Daarbij kan vermeld worden dat de eerste ‘Delta Group Meeting’ georganiseerd door
‘The Alpha Group’ in wording is. De Delta Meeting is bestemd voor ‘jongere en in
principe wat kleinere’ ondernemers. Voor de Delta Meeting (DGM1 by TAG) is zeker nog
ruimte voor vooruitstrevende ondernemers, die veranderingen en het creëren van groei
zeker niet uit de weg gaan.
Volgende bijeenkomsten vinden plaats op
TAGGA1
19 november 2015
17 december 2015

DGM1 by TAG
17 november 2015

Data voor bijeenkomsten gedurende 2016 worden tijdens de volgende bijeenkomst
door de leden vastgesteld.
Heeft u belangstelling lid van deze de ‘Delta Meeting’ of een andere ‘Alpha Group’ te
worden?
Neem contact op met
Albert (Ab) S. Ekels
mob. +31 (0)653 314 126 email a.ekels@gmail.com

