Gratis coaching t.w.v. €1000,Voor startende ondernemers in Gelderland
Beste starter,
Je eigen bedrijf starten is leuk en spannend. Er staan geen
wegwijzers langs de route, maar je gaat nu je eigen pad banen.
Dit geeft heel veel mogelijkheden, maar is niet altijd makkelijk.
Mooie start van je eigen bedrijf
Ik help je met het zetten van de juiste stappen vanuit je eigen
kracht, juiste focus en balans tussen hoofd en hart.
Mijn naam is Mirjam Overbeek en ik help gepassioneerde
ondernemers om 100% zichzelf te zijn in hun bedrijf en
authentiek in hun marketing.

Subsidie voor coaching
• €1000 voucher
• €250 euro eigen bijdrage
• Deze prijzen zijn ex. BTW
• Meer informatie:
www.startversneller.nl

Ben je op zoek naar leuke klanten waardoor je echt voldoening
haalt uit je werk? Ben met van alles bezig, maar levert het weinig
resultaat op? Heb jij veel ideeën, maar vind je het lastig om de
juiste focus te houden? Heb je wel eens het gevoel dat je
concessies moet doen aan wat je werkelijk wilt?
Dan heb ik goed nieuws voor je! Provincie Gelderland heeft een
mooie subsidie voor jou als startende ondernemer.
Resultaat van het coach traject:
• Duidelijkheid over jouw unieke waarde
• Focus vanuit je eigen intuïtie
• Balans tussen hoofd en hart
• Een plan van aanpak dat goed voelt
• Je trekt leuke klanten aan

•
•
•

Jij bent
Ondernemer in Gelderland
Starter (max. 5 jaar)
Een coach, therapeut of
creatieve ondernemer

Wil je met mij aan de slag?
Stuur een email naar mirjam@mirjamoverbeek.com, dan plannen
we een telefonische afspraak in.
We bespreken het coach traject, de voortgang van jouw bedrijf
en mijn werkwijze. Als het goed voelt starten we met het traject.
Ik wens je veel geluk!
Met hartelijke groet,
Mirjam Overbeek

Coach traject met mij
• 5 x 90 minuten Skype sessie
2 x 15 minuten focus call
•
4 maanden begeleiding
•
Samenvattingen per email
•
Opdrachten voor thuis
•
Persoonlijke sparringpartner
•

mirjam@mirjamoverbeek.com | 06 54 94 00 97 | www.mirjamoverbeek.com

