Reset Retreat Mannen - Ibiza
29 oktober tot 1 november 2020
Ben jij een man tussen de 35 - 55 jaar?
Durf je het misschien niet toe te geven, maar word jij ook zo moe van die ‘RAT-RACE’?
Soms zit je zo in de dagelijkse sleur vast dat je het helemaal niet doorhebt of gewoon geen tijd voor jezelf neemt.
Stephan en ik weten er alles van, wat dat betreft zijn wij zeker ervaringsdeskundigen.
Wij renden van afspraak naar afspraak. De hele dag druk aan de telefoon en bijna geen tijd voor de lunch. En in
de avond nog even de mail van de dag wegwerken en de meeting van morgen voorbereiden. Energievretend. Op
maandagochtend keek je eigenlijk al uit naar de vrijdagmiddag… Daar zijn we mee gestopt! Zowel Stephan als ik
hebben het roer volledig omgegooid. Beiden hebben we onze eigen coachpraktijk als life- & businesscoach.
Stephan woont en werkt op Ibiza. Hij kent het eiland als geen ander en laat het jou graag zien!
Wij willen jou graag uit je comfort zone halen en gezamenlijk in alle rust inzoomen op jouw vraagstukken. Deze
kunnen zowel privé als ook zakelijk zijn.
Wil jij jezelf ook eens een weekend gunnen waar je helemaal de tijd en rust voor jezelf neemt? Even volledig Resetten!
Dan nodig ik je uit om samen met Stephan Klöcker en mij een lang weekend naar het (h)eerlijke Ibiza te gaan.
Ibiza staat bekend als party eiland bij de meeste mensen, echter als je Ibiza goed kent is er ook een hele andere
zijde. De mooie kleine baaitjes met verborgen stranden en helder blauw water. Het eiland heeft prachtige natuur
waarin we wandelingen zullen maken maar vooral ook zullen genieten van de stilte. BACK TO BASICS.
What’s in it for you:
• Meer inzicht in jezelf;
• Bewuster in het hier en nu;
• Werken aan je mindset
• Persoonlijke coaching op jouw vragen
• fun en Ibiza te ontdekken.
Kom met ons mee en RESET!!
Call to action: Ja, ik wil Resetten!

Wat zit er allemaal in de Reset Retreat Ibiza:
29 oktober tot 1 november 2020
•
•
•
•
•
•

3 overnachtingen
Volledig verzorgd met 3 x ontbijt, 3 x lunch en 3 x diner incl drankjes en tussendoortjes
Uitgebreid kennismakings en intake-gesprek (telefonisch)
Reset Retreat Coachings-programma door 2 ervaren coaches
Follow up coach gesprek 3 weken na terugkomst (telefonisch)
Mind, body & soul dagstart

Investering in jezelf:
€ XXXX pp ex btw

Prijzen zijn exclusief:
• Vlucht
• Btw
• Verzekeringen
• Maaltijden en drankjes buiten het programma
• Auto huur voor als je er zelf op uit wilt trekken in de omgeving
Call to action: Ja ik wil Resetten!

