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VA N D E R VA L K O O S T Z A A N

DE ‘ B O OST YOUR LI FE ’ INS PIRATIEDAG
Is een dag voor vrouwen die vooruit willen! Vrouwen die
hun excuses opzij willen zetten en gaan geloven dat ze het
kunnen! Vrouwen die een nieuwe manier van denken willen.
Vrouwen die gelukkiger en stabieler willen zijn met zichzelf,
hun onderneming en hun (gezins)leven.
Je hebt al heel lang doelen, wensen en ambities, maar je zet die
stap maar niet. Of je hebt het al 3x geprobeerd, maar iedere
keer strand je ergens. Of je wilt je leven op orde brengen,
maar je slaagt er niet in om dit voor elkaar te krijgen. Grote
kans dat dit te maken heeft met jouw manier van denken.
Op de Boost Your Life Inspiratiedag maken we de
weg voor je vrij! We kijken naar denkpatronen, naar
wat jouw drijfveren zijn en we denken alleen maar in
mogelijkheden.

Mindset coach & FOTY Award winnaar
Satcha Maduro – Valies is deze
dag jullie gastvrouw en coach.
Satcha is ervaringsdeskundige
op het gebied van schulden en is
maatschappelijk werkster geweest in
Amsterdam. Ze is zelf door diepe dalen
gegaan. Ze is moeder van een dochter met
verstandelijke beperkingen, kreeg een burn-out
en zat diep in de schulden. Ze klom weer uit haar ellende,
zette haar eigen bedrijf op en werd door haar persoonlijke
verhaal een inspiratie voor veel mensen in Nederland. Dit jaar is zij
uitgeroepen tot één van de beste freelancers van Nederland.
Er zijn deze dag interessante workshops, we maken een persoonlijk stappenplan
en je krijgt toegang tot Satcha’s netwerk van coaches, succesvolle ondernemers en
personal trainers.

Exclusiviteit
Doordat er een kleine groep deelnemers is van maximaal 8 vrouwen,
is er ruimte voor persoonlijke aandacht. Satcha neemt de tijd voor jouw
verhaal en plannen. We zitten op een exclusieve locatie die van alle
gemakken voorzien is.

Persoonlijk kado
Na deze dag krijgt een ieder van jullie een
coachingsgesprek met Satcha kado!

Lekker eten
Natuurlijk wordt er op deze dag goed voor je
gezorgd. De lunch, de hapjes, de drankjes en het
diner maken deze dag helemaal compleet!

Kosten
De ‘Boost Your Life’ Inspiratiedag kost € 249,-.
We starten om 9.30 uur en eindigen met een heerlijk 3 gangen diner.
Om 19.00 sluiten we de dag af.

8 exclusieve
coachingsplekken beschikbaar.
Er zijn

Zorg dat jij er één van reserveert!
Meld je aan via: www.satcha.nl
of app: 06 44 78 63 63

