U i t n o d i g i n g

di. 26 nov.
15.30 - 18.00 uur

Inspiratie

in de crowd of cloud
De basis van netwerken begint bij jezelf.

Mini Symposium

Willy Hazelhorst

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini symposium
op dinsdag 26 november a.s. Deze presentatie is een van
de activiteiten, die we organiseren voor klanten, relaties en
andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom bij dit mini
symposium.
Het bijwonen van deze activiteit is voor u als genodigde gratis.
Wilt u een introducé (liefst van buiten uw eigen organisatie)
uitnodigen? Dat kan, ook voor uw introducé is deelname
gratis. Aanmelding is eenvoudig. Ga naar
www.mini-symposium.nl/26november en meld u snel aan, het
aantal plaatsen is beperkt!
De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden
aanwezig kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de
Dennenbosweg 145.

inspiratie

in de crowd of cloud
Herinner jij je eerste stap in een nieuw on- en offline netwerk?
Gevoel van "ik wil scoren!" en "Help, hoe kom ik over?" Kies jij
jouw netwerkrelaties, jouw uitstraling, klanten en boodschap
met zorg?
De basis van netwerken begint bij jezelf. Ben jij nieuwsgierig
naar jouw lustfactor, eigendomsrechten, marketingmix en
veilig omgaan met social media?
Meld je dan aan via www.mini-symposium.nl/26november.
Om deel te nemen aan deze belevenis hebben wij vooraf jouw
antwoorden nodig. Extra informatie over het thema vind je op
de blog 'ontgroening' (www.nspires.nl/nspires/ontgroening).
Kom en speel met ideeën en deel je antwoorden, vragen en
inspiratie.

Programma
15:30 - 15:45 uur
15:45 - 18:00 uur
18:00 - 18:30 uur

Inloop
Namiddagsessie
De mogelijkheid om
informeel na te praten

Willy Hazelhorst: Met plezier kijk ik
naar de instincten van mensen in
onze samenleving. Mijn inspiratie
haal ik uit ontmoetingen, verhalen
en vragen die mensen raken en
bewegen. Met pit prikkel ik intuïtie,
creativiteit en temperament van
mijn klanten om met plezier uit het
leven te halen wat er in zit.
Wat mij onderscheid is de ervaring
met de onder- en bovenkant
van de samenleving, op straat
en achter de voordeur. In mijn
leven heb ik door scharrel-leren
conclusies en vooroordelen bij
persoonlijke of bedrijfsmatige
dilemma’s leren vervangen voor
vragen en intuïtie.
Hoe motiveer je personeel,
werklozen, tieners en zieken
voor een radicale verandering
of innovatie waar ze nog niet
klaar voor zijn? Nspires is mijn
inspiratie-kapstok, waarmee
ik klanten help de serieuze
werkelijkheid te relativeren en hun
keuzes of afscheid te organiseren,
met structuur en een glimlach.
Verbeeldingskracht... ”that makes
you wonder”!

Dennenbosweg 145
7556 CG Hengelo
T 074-2508623

www.de-lijn.nl
@AttieSchipper

Meer weten, bezoek dan de
website www.nspires.nl
Beeldmateriaal nspires
door www.tessawiegerinck.com

