
MAAK ZAKELIJK 
HET VERSCHIL 
MET EEN 
VROUWELIJKE 
MINDSET EN 
IMAGO!

DE WORKSHOPS

VERGROOT JE IMPACT, LAAT ZIEN WIE JE BENT!
Dat kleding een groots effect heeft op je uitstraling 
is bekend. Maar hoe maak je de vertaalslag van je 
persoonlijkheid naar de buitenkant? Ontdek het samen 
met Style- en Imagocoach Nynke!

 EEN MENTALE WORKOUT VOOR WERKEN  
EN LEVEN MET LEF!
Dat het gezond is om met regelmaat te sporten, 
dat weten we allemaal. Maar het bezoeken van een 
mentale sportschool dat hoor je eigenlijk nooit.  
Irene en Robbert van Motivatie Inc. bieden jou een 
mentale workout voor leven en werken met LEF. 

LAAT JE VROUWELIJKHEID ZIEN!
In deze tijd is een goede profielfoto een  
belangrijke succesfactor.

LOCATIE DE HEERLICKHEIJD VAN ERMELO
Het hotel is centraal in het land gelegen en goed 
bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer. 
heerlickheijdvanermelo.nl  

VOOR SLECHTS € 49,95,- (exclusief btw) ontvang je 
een goed verzorgde avond waar humor, enthousiasme 
en professionaliteit centraal staan. 

AANMELDEN
Dat kan via nynke@style-update.nl of via de WhatsApp  
op tel: (06) 5202 1314

#WIJZIJNGELIJKWAARDIG...

Waarom zouden we extra benadrukken dat man en 
vrouw gelijkwaardig zijn? Is het niet juist de kunst 
om het verschil te maken? Met al je vrouwelijkheid 
voeg je zakelijk iets unieks toe en dat mag gezien 
worden. Wij nodigen je Internationale Vrouwendag 
uit om ongegeneerd in te zoomen op jouw vrouwelijke 
kwaliteiten. Zet ze met overtuiging in en maak  
het verschil!

- Inzicht in je mentale fitheid
- Bewust van je eigen groeipotentie
- Laat je identiteit zien in je uitstraling
- Verbind binnenkant met buitenkant

PROGRAMMA
17.30 uur    Ontvangst met een  

sprankelend welkomsdrankje.
18.00 uur    Seksen op de Werkvloer.  

Een interactieve kick-off van  
Saskia Paulissen . In rap tempo en met een 
flinke dosis humor geeft ze je inzicht in 
het vrouwelijk en mannelijk brein voor nog 
betere relaties op de werkvloer!

18.30 uur   Zelf aan de slag in twee unieke workshops:
  1. Vergroot je Impact – Laat zien wie je bent
  2. De Mentale Sportschool
21.00 uur  Plenaire afsluiting

DE EXPERTS
Saskia Paulissen (spreker, dagvoorzitter en flirtcoach) - Nynke Politiek (Style- en Imagocoach en Personal shopper)  
Irene van Gameren (business coach, trainer & werkgelukdeskundige) - Robbert van Opstal (lifecoach, trainer & werkgelukdeskundige)
Marieke van Dulmen (fotograaf)


