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AHA-ERVARING

Inspiratiedag voor (startende) creatief ondernemers

Volg je hart... het is een mooi cliché, maar een cliché is gemakkelijker
uitgesproken dan uitgevoerd. Sowieso heeft het volgen van je hart ook zo
zijn nadelen. Je moet immers ook gewoon je boodschappen betalen, hoe
praktisch en onromantisch dat ook is.
Maar wanhoop niet. Je kunt zeker je hart volgen zonder lege maag of dak
boven je hoofd. Met een handvol praktische Aha! momenten en hard werken
kom je immers al een heel eind. Ben je dus creatief ondernemer, of heb je
de ambitie om dat te worden? Doe jezelf dan de Aha! Ervaring cadeau!
De Aha-Ervaring is een exclusief, volledig verzorgd evenement waar
persoonlijke aandacht voorop staat. Het vindt plaats op zaterdag 9
november bij toplocatie ROOTS in Haaren. Je zal er ervaren dat het kan om
zelfstandig creatief ondernemer te worden of een nog betere, slimmere,
gelukkigere ondernemer te zijn.
Succesvolle creatieve ondernemers Anki Wijnen van Zilverblauw, Marlous
Snijder van Oh Marie! en Suzanne de Jong van &SUUS zullen het verhaal van
hun ondernemerschap vertellen. Hoe je beren op de weg bijvoorbeeld kunt
vermijden of via een omweg kunt ontlopen. We helpen je ontdekken waar je
dat te volgen hart nu écht ligt en waar je kansen liggen. Daarnaast is
dit bij uitstek een dag om je netwerk uit te breiden met gelijkgestemden.
Bij deze dag zullen ook Femke Vos, eigenaar van een van Brabant’s grootste
bedrijven op het gebied van workshops en evenementen, en Casper Boot,
al 20 jaar zelfstandig ondernemer en de andere helft van Zilverblauw,
aanwezig zijn ter begeleiding en ondersteuning van het programma.
Kortom, er staat tijdens De Aha-Ervaring een team van experts klaar om al
je brandende vragen op het gebied van Instagram, fotografie, communicatie,
marketing, ondernemerschap, etc. te stellen. Zodat je aan het eind van de
dag - met volle maag - kan denken: Aha! Zo ga ik dit aanpakken!
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Op 9 november 2019 staat er vanaf 09.30 uur een heerlijke kop koffie of thee klaar met
een ambachtelijke lekkernij voor een ontspannen start van de dag.
Om 10.00 start het programma met een korte kennismakingsronde onder leiding van Marlous
(@ohmariemag)!
Om 11.00 uur zal Suzanne (@ensuus) haar verhaal vertellen. Hoe is zij ooit gestart en hoe
is ze gekomen waar ze nu staat. Suzanne geeft niet alleen praktische tips, maar heeft
ook tal van leuke anekdotes om te delen. Hierna is ergelegenheid om haar vragen te
stellen.
Na de sessie met Suzanne gaan jullie je eigen plan visualiseren door middel van een korte
workshop.
Om 12.30 uur vindt de boerenlunch plaats.
Een moment om nieuwe energie op te doen met het heerlijke brood van Robèrt van
Beckhoven, huisgemaakte soep en streekproducten. De influencers en ondernemers zijn
hierbij aanwezig. Maak gerust gebruik van dit moment om een praatje aan te knopen.
13.30 uur Anki (@zilverblauw) verzorgt een korte workshop smartphone fotografie. Anki
geeft veel praktische tips en tricks zodat jij kunt gaan bouwen aan een professionele
(online) uitstraling van jouw bedrijf.
Aansluitend zal er een praktische opdracht zijn zodat jullie hetgeen je hebt geleerd
direct in de praktijk kunt brengen.
14.30 uur is er een korte koffiepauze.
14.45 uur Anki verzorgt een presentatie over hoe je jezelf zichtbaar maakt op Instagram
en wat volgens haar de do’s en don’ts zijn om je bedrijf op de (Instagram) kaart te
zetten.
Ook hier zal een praktische korte opdracht aan worden gekoppeld. Superhandig want dan
ben je na afloop gelijk #InstaReady! ;)
15.30 uur Marlous vertelt vanuit haar achtergrond als tekstschrijver en contentmaker
voor o.a. vtwonen.nl, Algemeen Dagblad en Kwantum hoe jij jezelf het beste kunt profileren.
Rond 16.00 uur ronden we de inhoudelijke sessie af. Op jullie wacht een drankje in de
late middagzon op het heerlijke terras of als het koud is voor de houtkachel.
Om 17.00 gaan jullie met een flinke dosis inspiratie en een rugzak vol Aha! momenten weer
op huis aan.
* De exacte invulling van het programma kan nog ietsje afwijken.
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@OHMARIE

@ZILVERBLAUW

@ENSUUS

Marlous Snijder

Anki Wijnen

Suzanne de Jong

Begeleiding door: Casper Boot (ZILVERBLAUW) / Femke Vos (FEMZ)
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Earlybird: 369 ex btw
Regulier: 419 ex btw
Uiteraard ontvang je een factuur.
Wil je graag deelnemen? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar
femke@femz.nl met daarin je naam (en eventueel bedrijfsnaam), adres en telefoonnummer.
Je naam (en eventueel bedrijfsnaam), adres en telefoonnummer.
We zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar jou! Wat doe je? Of wat wil je graag gaan doen?
En wat verwacht je van deze dag of hoop je eruit te halen? En als je al actief bent op
Instagram, laat dan even weten hoe je account heet... ;)
Graag tot snel!
Femke Vos & Casper Boot

Anki & Casper / Zilverblauw:
https://www.instagram.com/zilverblauw/
https://www.instagram.com/zilverblauw_ontwerpbureau/
https://www.instagram.com/casperboot/
https://www.zilverblauw.com
https://www.zilverblauw.nl
Marlous / Oh Marie!:
https://www.instagram.com/ohmariemag/
https://www.ohmarie.nl
Femke / FEMZ:
https://www.instagram.com/eclectic_fem/
https://www.instagram.com/femzevents/
https://www.femz.nl
ROOTS inspiratielocatie:
https://www.instagram.com/rootsinspiratielocatie/
https://www.rootsinspiratielocatie.nl
Suzanne / &Suus:
https://www.instagram.com/ensuus/
https://ensuus.nl

