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'Oog in Oog', onze nieuwe gespreksstarter is uit!

Details

View this email in your browser

Oog in Oog
Vanaf nu is onze nieuwe unieke gespreksstarter te koop. Oog in Oog is een
gesprekshulp die de laatste levensfase en/of zorgafhankelijk zijn, bespreekbaar
maakt.
Vierendertig vragen helpen mensen te praten over waar ze hoop uit putten, wat
ze belangrijk vinden als de tijd beperkt is, waar ze bang voor zijn, wie voor hen
beslissingen mag nemen, etc. Vragen die intense en waardevolle gesprekken
opleveren, voor patiënt/cliënt en naasten.
Perfect inzetbaar in zorg- en hulpverlening, coachen en begeleiding, thuis en
professioneel.
Prijs = 19,95 (incl. Btw, excl porto á 2,92)

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1097893
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Meer info

De bierviltjes
In het voorjaar startten we onze
campagne 'Zullen we over de dood
praten'. Dit succes werd gevolgd
door de bierviltjes die we gingen
verspreiden. Binnen twee dagen
waren ze uitverkocht. We hebben
daarom nu een nieuw aanbod: het
gepersonaliseerde bierviltje. Het
bierviltje zoals hiernaast afgebeeld
kan gedrukt worden met in de
buitenste gele ring de eigen
contactgegevens. Een uniek en
ludiek reclamemiddel voor je eigen
bedrijf of instelling! Neem contact
met ons op voor meer informatie en
prijzen.

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1097893

Het bierviltje en de op maat te
maken gele rand. De achterzijde
blijft zoals deze nu is, met 19 vragen
die over afscheid, verlies, rouw en
de dood gaan (zie afbeelding
hieronder)
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