Veranst. Nr. : 52931

UITNODIGING
1e VROUWEN ondernemersdag (early bird kaarten via link!)

HTTPS://DR-VANBAKEL.BEMERGROUP.COM

DATUM
24.11.2019
TIJD
10.00 (inloop op zijn vroegst 09.30)
AANMELDING TOT
24.11.2019
TAAL
NL

werken vanuit je kern
ondernemende vrouwen die willer leren van elkaar en willen groeien
Doel van het evenement
Ben jij een ondernemende VROUW? Heb je een unieke dienst of product? Werk je
vanuit je hart? Ben je een echt "mensen-mens"? En/of zoek je een uniek product om
(aanvullend) inkomsten te genereren? Dan is deze eerste! BEMER vrouwen
ondernemers-dag jouw kans.

Beschrijving
* Wat betekent microcirculatie voor de wereldgezondheid
* Hoe komt het dat een verstoring van de microcirculatie ten grondslag ligt aan de
meeste (chronische) ziektebeelden?* Wat kunnen we wetenschappelijk aantonen
over het herstel van deze verstoorde microcirculatie?
* Wat mag ik verwachten als ik de unieke BEMER fysische vasculaire therapie inzet? *
Hoe kunnen we door kennisoverdracht en gezond ondernemen mensenlevens
veranderen?
* Welke vrouwen zijn je hierin al voorgegaan?
* Hoe kan ik mijn eigen diensten/producten efficiënt en effectief nog beter in de
wereld zetten?
* Hoe kunnen wij vrouwen elkaar ondersteunen bij het bereiken van onze doelen?
* Hoe kan ik mijn (passieve) inkomen door het helpen van mensen met hun
gezondheidswensen duurzaam vergroten?
Vereisten
KOOP TICKETS VIA DEZE LINK: https://bit.ly/2lRQfch
n.b.: EARLY BIRD kaarten tot 24 oktober 35,80 euro p.p., Daarna 49 euro p.p.
u kunt meerdere tickets bestellen en verdelen onder uw gasten (VROUWEN die zich
aangesproken voelen tot deze dag) U ontvangt per mail het gedetailleerde
programma
Parkeren gratis TEGENOVER het restaurant Soesterduinen.
S.v.p. op tijd verschijnen.
Kleding advies: BUSINESS CASUAL
BEMER Partners en hun VROUWELIJKE gasten krijgen presentaties van diverse
(internationale) sprekers, hapjes, drankjes, koffie, thee, lunch, borrel en training van
ervaren BEMER Partners over gezondheid, netwerken, verbinding maken, jezelf
positioneren en vele verassingen.

LOCATIE
Angelique de Bruijn
Soesterbergsestraat 188
NL - Soest Soest
debruijn.bemergroup.com
E-Mail: angel.debruijn@bemermail.com
Telefon: 0031626474108
ORGANISATOR
Best-aging b.v. Angel de Bruijn
Houtwal 4
NL - 8242 RJ Lelystad
Telefon: +31626474108
Fax: +31515427505
Email: angel.debruijn@bemermail.com

UW BEGELEIDER
PolyMetric Dr. Anton P.M. van Bakel
Elzen 22
NL - 5427RC Boekel
Telefon: +31492776745
Fax: +31614553323 Handy
Email: dr.vanbakel@bemermail.com
REFERENTEN
Angelique de Bruijn / Best Aging bv.

