Wat zijn mijn sterke kanten? Hoe kom ik over? En hoe krijg ik
meer erkenning voor het werk dat ik doe? Dat zijn vragen waar
de coaches van Room to grow je mee kunnen helpen. En deze
maand kun je hun expertise zomaar cadeau krijgen. Imagocoaching, kledingadvies, stemtraining, personal coaching:
we geven 15 coachingpakketten weg!
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Wat kunt u winnen?
HOOFDPRIJS: 1x individueel
coachingtraject (4 sessies) inclusief
stemcoaching, kleding- en imagoadvies

t.w.v.
€ 1.635,-

en persoonlijk zichtbaarheidsplan. Leer je
kwaliteiten en je belemmeringen kennen, en

EERSTE PRIJS: 2x training ‘Zien ze
wel hoe goed je bent?’ of ‘Horen ze wel hoe

t.w.v.
€ 840,-

goed je bent?’ Hoe krijg je erkenning voor je
werk, zonder je anders voor te doen dan je
bent? Hoe kom je overtuigend over, maar ook

je presentatie af te stemmen op wat je wilt

toegankelijk en enthousiast? Een eendaagse

bereiken. Een uniek, persoonlijk traject met

training in een kleine groep, met veel per-

langdurig effect.

soonlijke begeleiding en praktische adviezen.

TWEEDE PRIJS: 5x imagocheck

Wat moet u doen?

Ga naar psychologiemagazine.nl/lezersaanbiedingen
en vul uw gegevens in. Meedoen kan tot uiterlijk
30 april. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Een uitgebreide beschrijving van alle coachingtrajecten is
te vinden op psychologiemagazine.nl/lezersaanbiedingen

fotoanalyse: een deskundige analyse van je
foto, die duidelijk maakt hoe je overkomt en
welke eerste indruk je maakt.

DERDE PRIJS: 7x boekenpakket:
t.w.v.
€ 49,-

Zien ze wel hoe goed je bent en Ik hoor het
aan je stem, de boeken van coaches Sascha
Bertus, Mirjam ten Cate en Elizabeth Ebbink
(t.w.v. € 49,-).

Over de coaches
Room to grow is gespecialiseerd in zichtbaarheidscoaching: ze richten zich zowel op de
binnenkant (je persoonlijkheid en kwaliteiten)
als op de buitenkant (de indruk die je maakt).
Sascha Bertus (midden) en Mirjam ten Cate
(rechts) geven coachingtrajecten voor persoonFOTO: TESKA OVERBEEKE

lijke ontwikkeling en imago, ‘want dat het “toch
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alleen om de inhoud gaat” is echt een misverstand’. Psycholoog en operazangeres Elizabeth
Ebbink geeft stemcoaching voor meer uitstraling en overtuigingskracht.
Meer informatie: www.roomtogrow.nl
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t.w.v.
€ 120,-

