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1. HOE GAAT HET MET JE?
______________

Ik hoop zó dat het goed met je gaat, zowel fysiek als mentaal. Als je dit nu leest dan ga ik ervan uit dat je
oké bent. En dat hoop ik van harte, want je bent me dierbaar en zeker nu hebben we elkaar nodig. Ieder
van ons staat op de één of andere manier voor een uitdaging, er wordt veel van ons gevraagd. Ik hoop je
met mijn bericht inspiratie, liefde en natuurlijk LEF te geven. Het is in deze tijd zo logisch om vanuit stress,
paniek of angst de volgende stap te zetten, echter dat is zo niet handig. Juist nú het lef hebben om de tijd
te nemen is een veel betere basis voor je volgende stap. En dat kan (ja écht!) ook in deze “ik-werk-met-3-
kinderen-en-een-man-thuis-periode” . 

Maak gebruik van V-power: Verstillen, Vertragen en Vertrouwen om uiteindelijk te kunnen Versnellen. Als
je het LEF hebt om vanuit stilte en vertrouwen te kijken, komen er gegarandeerd nieuwe kansen op je
pad. En je kent me inmiddels een beetje hè? Eén kleine stap is voldoende, dat lukt ook nu, echt waar! 

Take care, ik ben er voor je.

http://www.paulinedewilde.nl/index.php/pauline-blogt/
http://eepurl.com/gGaZzn
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=8b4485a591d9e7d78435a47cf&id=c81211fc6b
javascript:;


2. ONLINE DAGVOORZITTER
______________

Als je dan vanuit vertrouwen de wereld in kijkt, ontstaan er ‘zomaar’ nieuwe initiatieven, dat zie jij ook om
je heen. Het jaarlijkse evenement van de Smart Girls (netwerk voor high level ondernemers) hebben we
omgezet in een livestream. En zo werd ik de online dagvoorzitter voor 12 sprekers. En ik kan je vertellen,
zo’n livestream werkt bijzonder goed. Er is online zoveel mogelijk: interactie met je deelnemers, een 1-op-
1 interview, een panelgesprek, verbinding tussen de sprekers, sprekers die een eigen presentatie geven
met slides en video; you name it. Ik heb er een vlog over gemaakt… joh echt? Wat leuk. 

!

Ik denk graag met je mee hoe jij door middel van online events ook nu in contact kunt blijven met je
hardwerkende medewerker (thuis), je klanten, je leads en je stakeholders. Kortom, iedereen die ertoe
doet voor jou en je organisatie.



3. TO MAKE YOUR LIFE EASIER

______________

Zo mooi dat we in de digitale tijd leven en we nu ervaren hoeveel er mogelijk is om met elkaar in contact

te blijven. Samen met Bram van Kattenbroek van Bakerymedia hebben we de mogelijkheden voor je op

een rij gezet. Een “one-size-fits-all” pakket zeg maar. Of het nu gaat om je online vergadering een boost te

geven, je medewerkers door middel van een leuk filmpje een hart onder de riem te steken, je CEO d.m.v.

een interview van mij een update te geven over de situatie of een online brainstorm over hoe we kunnen

blijven groeien; het kan allemaal. Hieronder zie je wat er allemaal mogelijk is per event. We doen dit ten

slotte samen!

https://www.youtube.com/watch?v=cGhorOi4daM
http://www.bakerymedia.nl/


“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. 
Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” 

- Charles Darwin

Neem contact op voor meer informatie over de tarieven.
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