Enkele reacties en voorbeelden
van klanten die u voorgingen.
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Hallo!
Ik wou u toch nog even laten weten dat we een fantastische namiddag gehad hebben bij u!
De dames waren allemaal reuze enthousiast!
We waren zeer gecharmeerd door uw persoonlijkheid en door uw lieve attentie (het gelukszeepje) op het einde van de namiddag.
Dat had me echt ontroerd.
Dit wou ik u toch nog even kwijt!
Bedankt voor de fijne ervaring!

Groetjes,
Vanden Eynde Kristel,
chaperonne Juvenile

Hoi Jose,
Ik heb een heel goed gevoel over gisteravond, Hele leuke reacties gehad van m’n collega’s.
We hebben vannacht heel de tijd de ramen open gehad om te luchten want het personeel moest er vanochtend weer in.
Je rook het vanochtend nog goed maar ze vonden het lekker ruiken.
Vanochtend kwam een nichtje langs en heb haar jouw folder gegeven want het leek haar ook leuk.
Dus ik ben al volop reclame voor jou aan het maken.
Nog heel erg bedankt want ik vind dat je het op een hele leuke manier doet en zo is het een onvergetelijk jubileum.
Groetjes Gerda

Nogmaals hartelijk bedankt voor alle foto’s José.
We kijken met veel plezier terug op de workshop van afgelopen zaterdag en inmiddels heb ik er ook enthousiast over
verteld tegen mijn collega’s.
Groetjes, Marianne
Met vriendelijke groet,
Marianne Coppens
Medewerker Control

Breda

Bekijk hier de film

Katwijk
Beste Jose,
Bij deze nog hartelijk dank voor de zeer leuke presentatie.
Iedereen vond het een bijzonder goed gegeven workshop en was zeer enthousiast.
Ook je toegift werd zeer gewaardeerd.
Nogmaals bedankt en wellicht tot een volgende keer.
Hartelijke groeten van de Agio JB club

Dag Jose,
Bij deze wil ik je hartelijk bedanken voor de geweldige workshop! Het was prima verzorgd, we kregen goede uitleg en
persoonlijke aandacht, en iedereen heeft ontzettend genoten!
Ik zocht een mogelijkheid om mijn reactie op jullie site te zetten, maar die kon ik niet vinden. Is misschien wel een idee?
Bedankt voor de goede zorgen!
Mvrgr, Suzanne en collega's.

Gertrudis College Roosendaal

Spie Nederland B.V.

Stadsbestuur Dilsen-Stokkem Afdeling WVC

B.S.O. www.deklimboom.nl

Bekijk hier de film

www.roovershba.nl

Vrouwenvereniging op Eigen Kracht Vooruit (V.O.K.V.), Ossendrecht

Deel ons op facebook!

Myma looise en Elena Peelen

Volg ons op twitter!

NS Reizigers
NSR Finance Center

Abonneer op onze you tube!
Reserveert u! Laat ons even weten dat u ons deelt,
volgt en/of abonneert. Als dank krijgt u bij;
Reservering op onze locatie! Een extra gratis luxe versnapering of loterijtje.
Reservering op uw locatie! Een gratis loterijtje.
Aankoop van een doe het zelf pakket! Een gratis verrassings cadeautje.
Schroom niet wij belonen u graag.
Ondervindt het ook:

Bij Rosalia Cosmetica is service en gezelligheid een mentaliteit.

