
Onderwerp: Intensie is uitgevlogen!
Van: Nieuwsbrief (intensie.nl) <nieuwsbrief@intensie.nl>
Datum: 22-Jan-20, 20:44
Aan: Nieuwsbrief <nieuwsbrief@intensie.nl>

Lieve jij,

Ja, het is gelukt!
Vanaf 6-jan-2020 is Intensie officieel ingeschreven bij de
KvK! [KvK: 76916693]

Helaas zijn mijn kosten wat omhoog gegaan vanwege de
BTW, maar je kunt nu op ruimere �jden bij mij terecht, en
je kunt voortaan met PIN betalen!

Zondag 16 feb is er weer een massage-dag!
h�ps://www.facebook.com/events/477936836460929/
Een hele dag, heerlijke ontspannende massages van
Steven de Brouwer, in het gezellige en knusse huis van An
Bruylandt (K'anscoach), in Turnhout (B)!
Er wordt voor de inwendige mens gezorgd, met ruimte om
na te voelen en je ervaring te delen, met liefdevolle
aandacht zowel �jdens als na de massage!
Voel je welkom!

Onderzoek massage-prak�jk Intensie
Met mijn aanraking met volle aandacht breng ik mensen in contact met hun lichaam en hun emo�es.
Doordat bij de klant hierdoor zijn bewustzijn wordt verhoogd, ontstaat er ontspanning, verbinding,
heling in lichaam en geest.

Nu ik officieel voor mezelf begonnen ben, wil ik heel graag onderzoeken, hoe ik mijn missie, mijn
passie, precies kan afstemmen op waar echt behoe�e aan is. Hoe vind ik de juiste match met mijn
doelgroep, hoe vinden we elkaar? Zijn er blinde vlekken, waardoor we elkaar mislopen? Zijn er voor
mij onbekende redenen, dat men niet (meer) langs komt?

Voor dit onderzoek heb ik een Google Formulier aangemaakt!
Jouw antwoorden gaan mij, en daarmee mijn klanten, daar bij helpen! Als dank voor je �jd (deze
enquete zal ca. 10 minuten in beslag nemen) bied ik je graag 20% kor�ng aan op een volgende
massage bij mij, en kun je meedoen aan de verlo�ng van een gra�s massage!

Alle antwoorden zullen anoniem zijn! Hier hecht ik zelf heel veel waarde aan, zodat jij in alle
eerlijkheid en oprechtheid kunt antwoorden. Vooral de antwoorden, die ik niet zou willen horen,
helpen mij de koers goed uit te ze�en!

Alvast hartelijk dank,
en veel plezier bij het invullen!
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Of copypaste dit adres in je webbrowser: h�ps://forms.gle/qymsxBEUS293Bki37

PS Dit onderzoek is ook in te vullen door niet-klanten van Intensie.
Voel je vrij deze mail door te sturen naar vrienden en familie! Hoe meer (serieuze) respons, hoe beter
het resultaat!

Warme groet,
Steven

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hiervoor aangemeld hebt.
Aan- en afmelden kan heel eenvoudig via deze pagina,
waar je ook een overzicht van vorige nieuwsbrieven kunt vinden.

--

--

Intensie - Massages met volle
aandacht

Tourslaan 37e, 5627 KW, Eindhoven
06-23079099

www: intensie.nl
�: @intensie
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