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Beste Ondernemer met groei ambities 

How’s life
Struin je de horizon af naar nieuwe kansen en zie 
je deze, maar grijp je ze niet? Volg je je hart, doe 
je waar je goed in bent, maar levert je passie niet 
voldoende poen op? 

Herken je dit?
■  Je bent bomvol talent en kracht, maar je  

zet jezelf te weinig in de picture.
■  Met jouw aanbod kan je het werk en leven  

van klanten drastisch verbeteren, maar je  
haalt te weinig business binnen.

■  Je pakt te weinig kansen om jezelf en je  
aanbod overtuigend over te brengen. OMG,  
wat remt je toch af?

Time to Sparkle!
Wij nodigen je dan graag uit voor onze workshop 
Sparkle, versnel je groei vanuit Leadership 
Empowerment. Eugène Kuisch en Marvin 
Sutherland verzorgen deze workshop voor 
jou als MKB- ondernemers en ondernemende, 
zelfstandige professionals, waardoor je vanuit je 
passie en authentieke kracht sneller doorgroeit. 

Sparkle: ondernemend leiderschap
Door je purpose, passie en power te versterken, 
versnel je de groei van jouw business waardoor je 
‘Great Work’ levert aan jouw ideale klanten. 
Je haalt met nóg meer energie en passie nieuwe 
klanten binnen. Je maakt van bestaande klanten 
enthousiaste, loyale ambassadeur

Waarom Sparkle?
Door jouw Passie, Purpose en authentieke Power voluit te 
benutten, lever jij bijzondere meerwaarde voor jouw klanten.
Je gaat met meer energie doen waar je heel goed in bent en  
waar jij hét verschil mee maakt.

Wat levert Sparkle, Leadership Empowerment je op? 
■  Scherpere focus op jouw uitdagende wow-doelen. 
■  Je maakt een Switch in Denken, Durven en Doen.
■  Je gaat vanuit jouw authentieke kracht, met meer focus 

gedurfde acties nemen.
■  Meer Lef en Daadkracht om je grenzen te verleggen.
■  Meer Passie, Overtuiging en Kracht in je presentaties. 
■  Je kanaliseert twijfels in creativiteit, durf en actie.
■  Meer zelfvertrouwen om 100% te gaan voor jouw wow-doelen. 
■  Support door online-training om in de praktijk door te zetten.

Resultaat: 30-Day Challenge met Baby & Bold Steps voor: 
■  Meer Passie, Plezier en Power om in de praktijk je uitdagingen 

te overwinnen.
■  100% gaan voor je je passie en uitdagende doelen.
■  20 - 30% betere Business Resultaten.
■  9+ Customer Experience

Wanneer?
De eerst volgende Kickstart workshop Sparkle is op 
donderdag 12 december 2019 van 09:30 tot 17:30 uur.

Waar?
Locatie: Dynahouse, Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein 
www.dynahouse.nl

Investering?
De investering voor de workshop is € 259,- excl. BTW. 
Als relatie van U-Town of Essential Leadership kan je met 
deze workshop meedoen met korting. Vraag de kortingscode 
aan via onderstaande emailadressen.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten. Als je vragen hebt, 
hoor ik het graag

Hartelijke groet,

Eugène Kuisch  Marvin Sutherland

M  06 152 006 00  M  06 553 728 33
E  eugene@u-town.nl  E  marvin@essentialbi.nl

Voor deze workshop wil ik je graag uitnodigen

Kickstart Workshop Sparkle  
Maak in één dag een switch in denken, durven en doen
Versnel je groei vanuit Leadership Empowerment 

Your Spark Inspiring People to Shine

U Town B.V. Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein • u-town.nl  –  Essential XL Vredebest 12, 1191 PP Ouderkerk aan de Amstel • essentialbi.nl


