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Datum: 09-Apr-20, 18:53
Aan: Nieuwsbrief <nieuwsbrief@intensie.nl>

Lieve jij,

geniet jij ook zo van het mooie lente-weer? Gelukkig mogen we nog, met gepaste afstand, naar
buiten!
Velen zijn druk bezig met hun tuin, heerlijk met de handen (en de voeten) in de aarde!
En wat doe ik? Ik heb mijn website omgegooid! Nieuwe teksten en nieuwe layout! Verder heb ik mijn
eerste BTW-aangi�e gedaan, en kan ik vanaf nu mooie cadeaubonnen verkopen, precies op �jd voor
de Doneer een Bon ac�e, een ini�a�ef om de Eindhovense zorgverleners een hart onder de riem te
steken.

Wat ik de komende �jd ga doen...? Lees daar meer over in de Corona-update.

Veel leesplezier! Stay safe!

Warme groet,
Steven

Website

Het hee� even geduurd, maar nu staat hij on-line!

h�ps://intensie.nl/

Met grote dank aan Ella van Kessel voor de teksten, die ze met veel zorg
en afstemming opgesteld hee�, en voor haar opzet van de layout!

Zelf heb ik heel wat uurtjes erin gestopt, om alle stylesheets, jqueries en
php-code aan de gang te krijgen, maar het voelde goed om weer lekker
even als programmeur bezig te zijn.

Zeer trots ben ik op de Nieuws & Reviews pagina, met daarin de laatste facebook-posts, de laatste
reviews en de laatste nieuwsbrieven! En vandaaruit kun je naar een mooie pagina met overzichtelijk
en eenvoudig bladerbaar alle reviews, gesorteerd naar gastenboek, facebook en google!

Cadeaubonnen

Met grote dank aan imagestudio eyecatcher voor het ontwerp en Studio
Joosten voor het drukwerk, kan ik jullie nu ook vol trots mijn nieuwe
cadeaubon presenteren!
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Leuk als verjaardags-cadeau of om je geliefde of je buurman eens te
verrassen!
Je kunt de bon bestellen voor een massage van 30, 60 of 90 min, maar in overleg zijn ook meer
crea�eve toepassingen mogelijk.

Bestelde bonnen kun je (op afspraak) ophalen, of ik stuur ze na betaling per post op, naar keuze naar
de ontvanger of de gever.

Doneer een Bon

En met deze nieuwe cadeaubonnen doe ik graag mee aan de Doneer
een Bon ac�e!

Het idee van dit ini�a�ef is, dat we cadeaubonnen gaan verzamelen en
uitdelen aan het zorgpersoneel op de IC's van het Catharinaziekenhuis
en het Maxima Medisch Centrum.
Deze bonnen kun je bij mij of een van de andere deelnemende
ondernemers kopen.
Komen er genoeg bonnen binnen, dan kunnen we nog meer afdelingen in deze Eindhovense zorg blij
maken!

Daarmee geef je dus iemand een cadeautje, iemand die je niet kent maar die op dit moment al weken
keihard aan het werk is in de zorg en niet weet hoe lang dit nog gaat duren... en je helpt mij aan wat
extra omzet, maar ook aan vergro�ng van mijn naamsbekendheid, wat straks weer heel welkom is.

Daphne Engelke (Viltbloemist) zamelt alle bonnen in, en op enig moment (als we weer naar buiten
mogen) worden ze uitgedeeld bij onze twee grote ziekenhuizen.
Voor meer informa�e omtrent de ac�e verwijs ik je graag naar de facebook-pagina Doneer een Bon,
waar ook de andere deelnemende ondernemers vermeld staan.

Voor deze ac�e bied ik cadeaubonnen aan voor een massage van 60 minuten tegen een bedrag van
€40 (normaal €60).

Doe je mee?
Stuur mij dan een mail met het onderwerp "Ik doneer een bon", en geef in de mail zelf aan dat je een
bon (of meerdere, dat mag ook) wilt aanschaffen. Ik stuur je dan een betalingsverzoek (Tikkie) terug,
en zorg dat de bonnen bij Daphne terechtkomen!

Alvast namens het zorgpersoneel en mezelf bedankt!

Corona-update

15 maart werden de Corona-maatregelen aangescherpt. Een algeheel
verbod op contact-beroepen maakte dat ook mijn prak�jk moest
sluiten...
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En hoewel er al heel licht wat posi�eve geluiden te horen zijn, is het
einde nog niet in zicht... in ieder geval zal Intensie tot 28 april
dichtblijven, maar waarschijnlijk langer...

Maak ik me zorgen? Nee, voorlopig nog niet. Ik zit nog in de
Startersregeling van het UWV, en heb daarmee een klein, maar voldoende inkomen. Deze maanden
zijn echter natuurlijk funest voor het opstarten van een prak�jk, en de vraag is of de regeling verlengd
gaat worden, zodat ik in het najaar (op�mis�sche scha�ng) wel aan een groeiend klantenbestand kan
gaan werken.

Zodra het contactberoepen-verbod versoepeld wordt, wil ik er klaar voor zijn! Na een lange periode
van social distancing zal de behoe�e aan liefdevol contact groot zijn! Dan wil de mens weer
aangeraakt worden, en wil de mens zich weer mens voelen!

De website en de cadeaubonnen zijn er klaar voor, en nu kan de aandacht uitgaan naar het uitbouwen
van mijn netwerk. En daarvoor is jullie steun van onschatbare waarde!
Jullie likes op mijn pagina, comments onder m'n posts, en het delen van mijn posts en deze
nieuwsbrief... daarmee spreek je vertrouwen uit in mij en in mijn prak�jk. Poten�ele klanten zien dat,
en zullen dan eerder geneigd zijn naar mij te komen (dit bleek uit de enquete, begin dit jaar).
Natuurlijk is het geven van een cadeaubon het mooiste! Maar ook je vrienden of familie verwijzen
naar mijn website vind ik al prach�g! Eventueel kan ik je een stapeltje visite-kaartjes geven om op een
mooi plekje te leggen?

En de komende �jd zal ik contacten gaan leggen met instan�es, waar mensen uit mijn specifiekere
doelgroepen (HSP, migraine, reuma) geholpen worden. Ik sta open voor �ps en referen�es!

Stay safe, lieve mensen, en zorg goed voor elkaar!

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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