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The sky is the limit, fly away with me!

BY Jellina



Samen met Lies, van 'Lan Sabai' heb ik de perfecte trip samengesteld!
Deze week is bedoeld voor ondernemende enthousiastelingen, coaches, trainers, freelancers, 
bloggers en marketeers die warm lopen voor interieur, styling en fotografie. Die willen 
starten/groeien in hun hobby/bedrijf en daarbij actief social media in willen zetten. 

Wij gaan jullie daar mee helpen, door jullie de mogelijkheid te 
geven een week lang op een prachtige locatie gericht bezig te 
kunnen zijn mét je bedrijf in plaats van ín je bedrijf !

Dit alles geheel verzorgd in het luxe resort 'Lan Sabai' te 
Phuket, welke is ingericht  met Yoshiko Home Deco: o�ewel 
een geweldig inspirerende inrichting!

Je zult heerlijk tot rust komen op deze prachtige 
locatie in Thailand en vol energie aan interes-
sante workshops kunnen deelnemen.

Tijdens deze week krijg je persoonlijke coach-
ing, advies en begeleiding van mij om vanuit 
daar een stappenplan te maken om jouw 
doelen en jouw bedrijf naar een hoger niveau te 
tillen!

My Sweet Escape
15 - 22 november, Phuket, Thailand

Wie gaat er mee op een onvergetelijke, unieke reis naar Phuket in Thailand, 
waar je veel van opsteekt én compleet in de watten wordt gelegd?

Heb jij het gevoel dat je hierbij moet zijn? Er is beperkt plek, voor 8 tot 12 personen. De eerste vier 

boekingen krijgen een aantrekkelijke korting! Interesse? Laat het mij zsm weten zodat je jouw 

plekje zeker kunt stellen!

The sky is the limit, fly away with me!

Ik kijk er naar uit om met je aan de slag te gaan, 

zodat jij na deze week in Thailand vol frisse energie 

je bedrijf gaat leiden zoals jij dit graag wilt!

Groetjes Jellina
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