Gratis intro-aften:
”Fra kærlig hjælper til glad klinik-ejer”
-Et fysisk workshop-forløb med 6 enkle trin, der puster liv i din klinik
For hvem?
Intro-aften for dig, der drømmer om en klinik, der gør dig glad og
tilfreds. Du er bekymret for, om du orker, kan klare det eller er dygtig
nok.
Du mangler et forum og et fællesskab, hvor du bliver støttet til skridt for
skridt at bygge din klinik op. Et sted hvor du guides til at hente ny
inspiration, kraft og styrke. Et sted hvor vi guider og følger op fra
sidelinjen, så du med tiden kan selv.
Om hvad?
Vi fortæller om et workshop-forløb, ”Fra kærlig hjælper til glad
klinik-ejer”, der enkelt og målrettet forvandler din drøm til en stærk
plan, der kan handles på. Forløbet er både for nye og for erfarne.

Onsdag den 28.aug.
kl. 16-30-17.30
ELLER
Tirsdag, d. 10. sept kl.
19.00-20.00
NÆSTMARK 25,
6200 Aabenraa
Entrè: Gratis

Du får bl.a. støtte til at styrke dit budskab, finde din målgruppe, sælge i pakker” og forfine din
evne til at tiltrække, beholde og udvide din kundekreds. Du vil elske at puste liv i din klinik.
Hvorfor?
For at du enkelt og seriøst kan hjælpe flere omkring dig, som virkelig har
brug for DIN hjælp til at få det bedre. De er derude, og de venter på dig. Vi
hjælper dig med at tiltrække dem.

HUSK TILMELDING!

Det vil glæde os at se dig til intro-aftenen! Læs mere HER. .

så send en e-mail

Vil du med?
senest d. 23/8-kl.16

Venlig hilsen
Anette og Allan

til Anette:

PS: Husk tilmelding af hensyn til lokale, kaffe og the.
Anette Lei, Mindtime.dk
jurist, coach, healer og bachterapeut

” Jeg hjælper mennesker med at
skabe den forandring, der gør
livet sjovere –og giver mere
mening.”

lei@mindtime.dk
OG skriv den dato, du vil
med: d. 28.? eller 10.?

Allan Søberg, Intension.dk
registreret revisor, healer og sjælsterapeut
”Jeg hjælper terapeuter,
behandlere og vejledere med at
drive klinik og sove trygt og roligt
om natten for skat og moms”.
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