Nieuwsbrief met GOED NIEUWS en interessante
tips en weetjes!

Beste Angelique,
Yehhhh ik mag weer open, dus we kunnen weer afspraken gaan inplannen.
Deze nieuwsbrief stond al klaar vandaar dat het filmpje niet up to date is.
Wat kan er toch veel gebeuren in een korte tijd, hieronder een kort filmpje als
introductie op de onderwerpen.

Jehhh we mogen weer
Als je geen ziekte klachten hebt is
het vanaf maandag 11 mei a.s. weer
mogelijk om afspraken in te plannen.
Mocht ik het toch niet vertrouwen,
kan ik je altijd weigeren.
Dus tot snel.

Klik hier om een app te sturen

Heb jij last en kan je nu nergens
naartoe met je pijn?
- Is het in je rug geschoten en kan
je nu geen kant meer op?
- Heb je last van pijnlijke
schouders??
- Heb jij last van je nek en wil je
daarvan af?
Op Youtube staan een paar video's
met oefeningen om deze klachten te
verlichten.
Klik hier voor mijn Youtube kanaal

Nieuw automatiseringssysteem
Hiervoor gebruikte ik Mailchimp,
maar vanaf heden gebruik ik
Activecampaign. Ik ben hier super
blij mee en het zal mij ook aardig
wat werk gaan besparen. Ben jij ook
nog op zoek naar een
automatiseringssysteem voor je
bedrijf, laat het me dan weten dan
geef ik je de naam van mijn
contactpersoon. Zij heeft ook een
hele mooie training gemaakt waarin
stap voor stap uitgelegd wordt wat je
met Activecampaign kan doen.

Klik hier om een mail te sturen voor meer info over Activecampaign

14 dagen motivatie en inspiratie
Voel jij je ook wel eens
ongemotiveerd, down of heb je wel
eens een zetje in je rug nodig?
Dan heb ik wat voor jou!
Ik heb een 14 dagen mailing
gemaakt met motiverende en
inspirerende quotes en verhalen.
Deze is GRATIS, dus kan jij wel wat
extra motivatie en/of inspiratie
gebruiken schrijf je dan nu in.
Aanmelden 14 dagen motivatie en inspiratie

Vragenlijst
Ik ben druk bezig om te kijken waar
behoefte aan is voor mijn klanten.
Zodat ik daar dan misschien een
blog, workshop, cursus, training en
of webinar voor kan gaan maken.
Vandaar dat ik jullie om hulp vraag
om deze vragenlijst in te vullen.
Klik hier voor de vragenlijst

‘Bent u niet tevreden vertel het mij,
bent u wel tevreden vertel het anderen!’
Hopelijk tot snel in mijn praktijk.
Warme groet,
Angelique

Angie's Body Care is ook te vinden via:

Angie's Body Care, Laurens Costerstraat 21A, 3112DL Schiedam, Nederland
Wil je je gegevens wijzigen klik hier.
Wil je geen e-mails meer ontvangen klik dan hier.
Wil je helemaal geen e-mails meer ontvangen, ook niet over de diensten die je al gekocht hebt, schrijf je
dan hier uit.

