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Blik in de toekomst     
beantwoordt vele vragen  

Alan Beaulieu

ECONOMIE

• Wanneer begint het herstel en is het blijvend?
• Wat zijn de economische vooruitzichten op korte en 

lange termijn (in Europa en wereldwijd)
• Welke van deze vooruitzichten hebben direct betrek-

king op mijn bedrijf?
• Welke ITR®’s Phase Management Objectives™ zijn 

van toepassing op mijn bedrijf in deze fase van de 
ondernemingscyclus?

• Op welke leidende economische indicatoren moet ik 
letten?

• Wat zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkt?
• Hoe gaat het verder met de infl atie, de renteniveaus 

en de belastingen?

Alan Beaulieu is een Amerikaanse topeconoom en 

president van het Institute for Trend Research (ITR) 

Economics International in de Verenigde Staten. 

Sinds 1990 adviseert hij wereldwijd bedrijven hoe 

zij hun winsten kunnen voorspellen, plannen en 

vergroten op basis van (toegepast onderzoek naar)  vergroten op basis van (toegepast onderzoek naar)  vergroten op basis van (toegepast onderzoek naar)  

ondernemingscyclusanalyses. Beaulieu is econo-

misch trendwatcher verbonden aan de European 

Power Transmission Distributors Association, senior 

economisch adviseur van de National Association 

of Wholesalers en hoofdeconoom bij Heating, 

Air-Conditioning, Refrigeration Distributors Inter-

national. Hij is co-auteur van ‘Make your move’, 

een boek over het verbeteren van de winst door 

het veranderen van de ondernemingscyclus, en on-

derscheiden met de Vistage Speaker Impact Award, 

de Lavoisier Appreciation Award en de  Vistage 500 

Club Achievement Award. 

alanbeaulieu@speakersacademy.nl
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• Moet ik me zorgen maken over de waarde van de 
euro?

• Waar zijn de exportkansen het grootst?
• Wat zijn de grootste gevaren die mijn economische 

gezondheid bedreigen, nu en over 10 jaar?
• Welke ontwikkelingen zijn er in de voor mij belang-

rijkste branches?

Sinds 1990 heeft Alan Beaulieu wereldwijd meer dan 
5.000 presentaties gegeven voor leiders van bedrijven 
en instellingen, managers, ondernemers en handelaren 
uit de industrie, de gezondheidszorg, de vastgoed- en 
bouwwereld en de technologiesector. Tijdens zijn le-
zingen behandelt hij een groot aantal onderwerpen. 
Aan de orde komen onder andere de wereldwijde eco-
nomische vooruitzichten op de korte en lange termijn, 
regionale economische updates, infl atieontwikkeling 
en de relatie tussen politiek en economische groei. Hij 
beschrijft gedetailleerd welke economische indicatoren 
belangrijk zijn en voorziet zijn publiek van bewezen 
strategieën om op bedrijfsniveau te kunnen anticiperen 
op economische prognoses.
Bezoekers van zijn bijeenkomsten weten na afl oop wat 
zich op de belangrijkste terreinen van de lokale of we-
reldeconomie afspeelt en wat de antwoorden zijn op de 
vragen die hen het meest bezighouden: 

Alan Beaulieu, een van Amerika’s best geïnformeerde 

economen, is president van ITR Economics International. 

Hij  voorspelt aan de hand van trendanalyses op 

basis van ondernemingscycli, de ontwikkeling van 

Europese en wereldwijde economische indices, 

met juistheidspercentages van respectievelijk 98,3 

en 94,7 procent. Beaulieu helpt ondernemers hun 

zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien krijgen ze een 

idee van economische indicatoren waarop ze moeten 

letten of die ze juist moeten negeren.


