PERSBERICHT

TOL Marketing & Communicatie:
20 jaar Denkkracht & Daadkracht

NetwerkAcademie:
10 jaar Netwerk inspiratie

Capelle a/d IJssel, 31 januari 2019. Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben meer
dan 65 organisaties gekozen voor TOL Marketing & Communicatie Advies.
Rob B. Tol werkt volgens zijn ”10 Wijzers voor Marketing & Communicatie”.
Een bundeling van zijn jarenlange ervaring samengevat in een boekje.
Dit was de basis voor de adviezen en workshops die Rob gaf over strategie,
reputatie, imago, producten, propositie, draagvlak, planning, doelgroepen, klanten
en media. De mediawijzer is recent aangepast met social media.
Per 31-1-2019 zullen de activiteiten van TOLMC opgaan in de NetwerkAcademie.
Rob B. Tol, netwerker van het jaar, viert 31 januari 2019 ook het tweede lustrum van zijn
NetwerkAcademie. Hij geeft hier presentaties, masterclasses, workshops, seminars en trainingen
over succesvol netwerken in zakelijke markten. Door het schrijven van diverse boeken over
“Netwerken in zakelijke markten” kwamen steeds meer verzoeken om zijn kennis en ervaring als
ondernemer uiteen te zetten. Inmiddels heeft hij succesvolle optredens gegeven aan zo’n 5500
deelnemers en 3500 boeken verkocht. Een reden om zich hierop te focussen.
Geven & Gunnen
Netwerken begint met geven, om uiteindelijk eens te ontvangen. Iemand gunt en geeft jou iets.
De wisselwerking hiertussen is de basis van netwerken.
”Netwerken gaat niet alleen om het kennen van mensen, maar vooral om te weten welke kennis zij bij zich
hebben en in welke netwerken zij zich bevinden”, volgens Rob B. Tol, de oprichter van de NetwerkAcademie.
Over Rob
Rob B. Tol legt met zijn Business to Business Marketingcommunicatie kennis en managementervaring als ondernemer
de noodzakelijke verbindingen tussen mensen. Zodat communicatie als tweerichtingsverkeer gaat stromen binnen
organisaties, tussen medewerkers onderling en naar hun doelgroepen. In 1999 heeft hij Adviesbureau TOL Marketing &
Communicatie opgericht en in 2009 de NetwerkAcademie.
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Rob B. Tol: netwerk inspirator

Rob B. Tol tijdens zijn masterclass netwerken in het Isala Theater

