Ondernemen is een avontuur. Het ene moment ga je door een diep dal en later geniet je
van het prachtige uitzicht op één van de hoge pieken. Dan voel je je voldaan en proef je de
zoete smaak van succes en het doel dat bereikt is. Die ene grote opdracht heb je op eigen
kracht binnengehaald en tot volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. De
complimenten vliegen je om de oren en je voelt je gewaardeerd. En, niet onbelangrijk: je
hebt financieel weer wat meer spek op de ribben. Dat geeft je een gerust gevoel en vol
vertrouwen zie je de toekomst tegemoet.
Toch is de realiteit dat meer dan de helft van alle ondernemingen de vijfde verjaardag niet
haalt, omdat ze voortijdig de handdoek in de ring gooien. Veel van die ondernemers doen
dat met pijn in het hart. Omdat ze diep van binnen voelen dat er méér in had gezeten. Ze
beseffen dat ze genoeg talent hadden om het te redden maar dat andere factoren funest
waren. Zoals bijvoorbeeld een gebrek aan zakelijk zelfvertrouwen, te weinig ervaring met
social media of een negatief denkpatroon dat hen al jarenlang remt in hun persoonlijke groei.
Hoe mooi zou het zijn als jij je eerste lustrum straks wel kunt vieren?
Of, wanneer je al een doorgewinterde ondernemer bent, dat je na zoveel jaar weer een
nieuwe groeisprong kunt maken?
Na het historisch zware en turbulente jaar 2020 moet 2021 het jaar van hoop en nieuwe
perspectieven gaan worden. Een periode van persoonlijke groei en vooruitgang. Daar
snakken we allemaal naar. Zeker als je de verantwoordelijkheid van een eigen bedrijf op je
schouders voelt rusten.
Die ambitie willen we op woensdag 7 april a.s. extra glans geven, door een dag te
organiseren speciaal voor jou.

Unstoppable is hét event voor ondernemende vrouwen. Een dag vol inspiratie en
nieuwe inzichten, die jou gaan helpen om te slagen als ondernemer. Wat je doelstelling ook
is en hoe veel of hoe weinig ervaring je ook hebt. Je krijgt alles aangereikt dat je nodig hebt.
Jij hebt interesse getoond. Dank je wel! En daarom ontvang je deze flyer met praktische
informatie.
Voor wie?
Unstoppable is bedoeld voor vrouwen:
- die een vliegende start willen maken met hun kersverse bedrijf;
of
- die al actief zijn als ondernemer en de volgende stap willen maken;
of
- die zich nog volop aan het oriënteren zijn en die onderzoeken of het ondernemerschap iets
voor ze is.
Wat gaat daar precies gebeuren?
Tussen 09.00 en 09.30 uur word je bijzonder gastvrij ontvangen door het team van Auberge
de Rousch in Heerlen. De ideale plek om elkaar te inspireren en vooruit te helpen. Onder het
genot van een heerlijke latte of een cappuccino kom je al snel in contact met andere
bezoekers. Wij zorgen vanaf de eerste minuut voor die verbinding, zodat je je geen moment
ongemakkelijk hoeft te voelen. Na dit ‘warme bad’ is het tijd om plaats te nemen. Het event
gaat beginnen! In het eerste dagdeel krijg je diverse sprekers te zien die jou laten ontdekken:

Hoe je de enorme kracht van social media in je voordeel kunt laten werken.
Of het nu gaat om Linkedin, Facebook of Instagram, social media zijn in staat om jouw
grootste marketingmachine te worden. Als je daarin een beetje de weg weet te vinden en
elke week een klein deel van je tijd erin wil investeren, ga je op termijn heel wat vruchten
plukken. Je zichtbaarheid groeit en potentiële klanten weten jou te vinden. Je ontwikkelt als
het ware je eigen publiek en mensen krijgen een band met jou en je bedrijf. En van daaruit
ontstaat het allerbelangrijkste: vertrouwen. Mensen gaan jou vertrouwen en vinden het
daarom vanzelfsprekend dat jij hen gaat helpen. Ingrid Brands, een expert op dit gebied,
neemt jou mee in die wondere wereld vol met kansen. Klaar om ontdekt te worden.
Hoe je jezelf vol overtuiging presenteert, zodat je klanten weet te verleiden.
Je hoeft niet extravert te zijn om een groot en goed netwerk op te bouwen. Je hoeft geen
grote mond te hebben om commerciële kansen te creëren. Integendeel. De kracht zit ‘m
vooral in één ding: jezelf blijven en je eigen unieke eigenschappen en talenten optimaal
kennen én verzilveren! Sandra Dierx onthult de geheimen van een sterke presentatie en
neemt je mee in de kunst van het verleiden.
Na deze twee boeiende sprekers, je hebt dan al een karrenvracht aan waardevolle inzichten
verzameld, ga je genieten van een heerlijke lunch. Uiteraard is dat ook een moment om
kennis te maken met andere bezoekers en ervaringen uit te wisselen. Ongedwongen breid je
je netwerk alweer wat uit, zonder dat het als netwerken voelt.
Daarna is het tijd voor het middagprogramma, dat bestaat uit een aantal workshops.
Jikkie Has neemt jou op sleeptouw in het ontwikkelen van zakelijk zelfvertrouwen. Want in
de praktijk zijn het niet zozeer de bedreigingen van buitenaf die jou als ondernemer kunnen
hinderen maar vooral de twijfels en angsten die je diep van binnen verstopt hebt. En dáár ligt
dus je werkterrein, als je als ondernemer die volgende stap wil maken. Jikkie is een
energieke persoonlijkheid die jou gaat helpen om die hindernissen te laten verdwijnen, zodat
de wereld aan je voeten ligt. Praktische tips, eye-openers en een sprankeling in de zaal.
Nicki van Heugten gaat vervolgens nóg een stap verder. Zij is gespecialiseerd in
systemisch werk en familieopstellingen. Nicki helpt je om belemmerende (gedrags)patronen
te doorbreken en om verdere groei mogelijk te maken, zowel zakelijk als privé. De
wonderlijke effecten van haar workshops en trainingen zijn inmiddels in heel het land
bekend. Op een liefdevolle manier creëert ze een veilige setting waarin mensen gaan zien
wat gezien wil worden. Soms is dat een verstoring die al in de kinderjaren is ontstaan. Wat
het ook is, Nicki gaat op zoek naar de bron en laat alles weer vrijuit stromen.
Gian Kerstges is managementtrainer en auteur. Hij laat je zien hoe het schrijven van een
businessboek jouw bedrijf een enorme boost kan geven. Velen dromen ervan maar slechts
weinigen halen de eindstreep met hun plan om ooit een boek te schrijven. Gian weet er
inmiddels alles van en deel zijn allerbeste tips met het publiek. Je zult zien dat dit één van de
mooiste investeringen is die je in jezelf en je bedrijf kunt doen. En zoiets hoeft echt geen
jaren te duren.
Rond de klok van 16.30 uur sluiten we deze dag af. Jij hebt je rugzak dan gevuld met nieuwe
inzichten, energie, kennis en genoeg kansrijke plannen voor de komende maanden. Laat je
inspireren en meld je nu aan.

De locatie?
Auberge de Rousch, gelegen aan de Kloosterkensweg 17 te (6419PJ) Heerlen.
Zie ook www.derousch.nl

Wat zijn de kosten?
€ 149,- p.p. (excl. btw) voor de vroege vogels die zich vóór 1 februari 2021 aanmelden.
€ 179,- p.p. (excl. btw) bij een aanmelding vanaf 1 februari 2021.
€ 249,- p.p. (excl. btw) voor iedereen die een VIP ticket wil. Als VIP krijg je onder meer een
boek cadeau plus een coachingsgesprek op maat.

En wat als Corona roet in het eten gooit?
Als het event onverhoopt niet door kan gaan, want veiligheid gaat voor alles, dan krijg je je
investering in zijn geheel retour. Het alternatief is dat we een nieuwe datum prikken,
verderop in 2021. Daarover word je tijdig geïnformeerd. Hoe dan ook, jij loopt dus geen enkel
risico. Behalve wanneer je zelf je deelname annuleert. In dat geval zijn onze algemene
voorwaarden bij annulering van toepassing die als bijlage worden meegestuurd.

Meer weten of meteen aanmelden?
Als je specifieke vragen hebt, schroom dan niet om even telefonisch contact op te nemen, te
mailen of een Whatsapp te sturen. En uiteraard zien we je definitieve aanmelding graag
tegemoet. De factuur ontvang je eind februari, uiterlijk begin maart.
info@optimusprime.nl
mobiel: 06 112 99 813.

