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In het juli-augustus nummer van GLANS magazine, met als thema
‘zonnig’, bestond onze lezersactie uit drie vragen die je via onze site
kon beantwoorden. Uit de vele binnengekomen reacties hebben we
een gelukkige prijswinnaar gekozen, die we in het zonnetje konden
zetten met een tweedaagse workshop Puur Profileren, t.w.v. € 495,-,
aangeboden door Nor&daal puur communicatie uit Barendrecht.

Een interieur
workshop voor
twee personen
t.w.v. € 80,Anton Jacobsen uit Reeuwijk, eigenaar van ditwiljedoen.nl - een
internetsite gespecialiseerd in ‘dingen die je altijd al eens had willen
doen’- was bijzonder blij met zijn prijs. Vanwege de afwezigheid van
eigenaar en trainer Joke Norendaal, ontving Anton zijn deelnemersbewijs uit handen van haar collega, beeldend kunstenares Lucienne
van Leijen. Nor&daal puur communicatie organiseert workshops
met als uitgangspunt dat uw professionele leven maakbaar is. Puur
communicatie richt zich op de pure overtuigingskracht en aantrekkelijkheid van de mens, zonder afleiding van lappen tekst, lichtflitsen, filmpjes en gelikte praatjes. Niet meer, maar minder, beter en
origineler. Anton Jacobsen is er helemaal klaar voor, we wensen
hem veel plezier met de workshop PUUR Profileren. In het volgende
nummer van Glans een verslag van zijn persoonlijke ervaringen. <

Ben jij toe aan verandering in je interieur of ga je binnenkort
verhuizen? Any Styling, gespecialiseerd in interieurontwerp en
-styling, biedt in deze GLANS lezersactie een interieurworkshops aan voor twee personen. Tijdens deze workshop krijg je,
na uitleg over kleurgebruik, het maken van een plattegrond en
heel veel handige tips, de gelegenheid om een moodboard te
maken en een plattegrond van de ruimte in je huis waar jij mee
aan de slag wilt. Annalies van Any Styling zal je vervolgens voorzien van passend advies zodat je thuis aan de slag kunt.
Op dinsdag 27 september, 25 oktober en 22 november worden
de workshops gegeven in Villa Kabaal in Boskoop. Wil jij deze
prijs in de wacht slepen, vul dan de antwoorden op onderstaande vragen juist in en maak kans op deze prijs! <
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Joke Norendaal
Nor&daal puur communicatie

Ga naar www.glansmagazine.nl en vul de antwoorden op
deze vragen in. Onder de goede inzendingen verloten wij een
gratis interieurworkshop van Any Styling uit Boskoop. <
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