‘Masterclass Krachtig &
Stijlvol Kleden’
Gun jij jezelf het allerbeste
en geloof jij dat er meer
potentie in jou zit? Wil jij je
onderscheiden van de
massa? De meest
succesvolle mensen
investeren niet alleen in hun
huisstijl maar ook in hun
persoonlijke stijl, kies
daarom voor een krachtige
vrouwelijke uitstraling die
jou echt zichtbaar maakt.
Wij helpen jou daarbij met
een unieke masterclass voor
de zakenvrouw die gezien
durft te worden. Wij laten
zien dat elke vrouw met
elke maat en elke leeftijd
klasse en vrouwelijkheid
kan uitstralen.
Deze masterclass geeft jou concrete tools om:
•
•
•
•
•

Slimme combinaties te maken met je huidige garderobe.
Niet meer lang na te denken over wat je aan moet trekken.
Vol zelfvertrouwen, krachtig en vrouwelijk jezelf te presenteren.
Jouw persoonlijke stijl te ontdekken en toe te passen.
Niet alleen gezien te worden maar ook nooit meer vergeten.

Deze tools bevatten:
•
•
•
•
•

Lichaamsvorm analyse
Fashion & Stijl ID
Houding- en stemadvies
Vertalen trends naar persoonlijke stijl en kleur
Persoonlijke branding

Netwerken
Samen met andere ondernemers ga je aan de slag in het luxe, sfeervolle en ontspannen
Double Tree by Hilton Hotel in hartje Amsterdam.

Datum
Maandag 9 oktober 2017
Tijd
10.00 – 17.00 uur
Locatie
Double Tree by Hilton, Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam. 5 min. van Centraal Station of
parkeren in Parkeergarage onder het hotel.
Kosten
De waarde van deze masterclass bedraagt € 695,-. Doordat wij meerdere deelnemers ontvangen
kunnen wij deze exclusieve dag aanbieden voor € 199,- inclusief koffie, thee, excellente lunch,
exclusief BTW. Er is een afsluitende borrel mogelijk in de Skylounge.
Maximum aantal deelnemers: 10
Wat neem je mee?
•
•
•

Mobiele telefoon
Laptop
Visitekaartjes

Kleding advies: Trek iets aan wat je normaal naar zakelijke bijeenkomsten draagt. Neem een topje of
blouse in zwart en een lichte kleur
mee.
Wie zijn wij?
Selma heeft een eigen kledinglijn
Tubino en traint met haar workshops
en masterclasses al een paar jaar
ondernemende vrouwen naar
topprestaties met kleding en
uitstraling.
Jolanda is zelfstandig stylist, haar
kracht is jou te laten uitstralen wie je
werkelijk bent. Al geruime tijd coacht
zij vrouwen om hun zichtbaarheid
letterlijk en figuurlijk te vergroten

Aanmelden
Per mail : selmaduinkerken@live.nl
Info:
www.selmaduinkerken.nl/masterclasses

