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Nieuwsbrief februari 2023

Hey !,

Vorige maand heb je als het goed is de eerste nieuwsbrief gelezen, mocht je die

niet gezien hebben, kun je de nieuwsbrief van januari hier alsnog bekijken. 

Ook deze maand zijn er weer nieuwe ontwikkelingen binnen Positive People die

de moeite waard zijn om te vermelden in deze nieuwsbrief. Hieronder een

overzicht van relevante onderwerpen.

In deze nieuwsbrief
-----------

Wat is jouw IKIGAI?
Werken, leven, een groter doel hebben, ben jij je bewust van jouw IKIGAI?

------------

 

Evenementen
20 april: training e�ectief communiceren

23 maart: workshop grenzen stellen

 

------------

   

In de spotlight

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e387037733174366337
https://positivepeople.eu/marketing-bureau-zeeland/nieuwsbrieven/


Frank van Pelt 

van goedkoopschoondak.nl

"Een website + SEO was een �inke hap uit mijn budget, toch verdient het zichzelf al snel

weer terug, en de aanvragen blijven komen!"

------------

Daniël Lipjes 

van Rondvaart-Zeeland.nl

"Meer dan 100 rondvaart aanvragen via mijn website in het eerste vaar seizoen!"

 

------------

 

Wat is jouw IKIGAI?

"Samenwerken, ondernemen en mensen helpen - door creatieve oplossingen te bedenken,

mijn expertise in jullie voordeel in te zetten én de invloed van het +P netwerk - ja jullie

dus! - hierin mee te nemen. Daar ligt  mijn IKIGAI" 

- Nick



Ooit van dit Japanse Principe gehoord? Ergens op het pad van zelfontwikkeling

kwam ik het tegen en het is mij bijgebleven. Wat is je roeping, waar ben je goed in

en waar verlies je de tijd mee? Dit zijn vragen die IKIGAI voor je beantwoord. Je

IKIGAI kan volgens mij naar verloop van tijd veranderen, zoals je zelf ook verandert.

Toch is het vooral voor de ondernemers onder ons, goed om te doen waar jij in je

IKIGAI staat. Het centrum in onderstaande diagram.

Sommige mensen weten van kleins af aan al wat ze willen worden en zijn

toegewijd om daarin te excelleren. Zelf ben ik altijd zoekende geweest en stapje

voor stapje kom ik dichterbij. Steeds vaker verkeer ik in het IKIGAI moment en

duurt dat moment ook langer. Uiteraard heeft ondernemerschap hieraan

bijgedragen en de mensen die op mijn pad kwamen, ja weer wijs ik naar jullie. Dus

bedankt daarvoor... zonder jullie geen IKIGAI voor MIJ! - Nick

Evenementen
Trainingen & workshops vanuit het +P netwerk

We sturen deze nieuwsbrief naar ons eigen netwerk met als doel groei te

realiseren op belangrijke facetten van het leven, waaronder werk, gezin en

zelfontwikkeling. 

 

We richten niet alleen op 'geld verdienen' en 'zichtbaar worden' met marketing,

maar ook op een stuk  coaching, training en workshops!

 

Het netwerk van Positive People bestaat uit veel verschillende ondernemers met

diverse expertises. Ook werken we samen met diverse coaches en trainers



Do. 23 maart 

Workshop: Grenzen stellen 

Leer balanseren tussen geven en nemen

Duur: 2 uur | van 10u - 12u

Locatie: Healthclub Zeeland Gezond,

Middelburg

Meer info? Laat het weten

Do. 20 april. 

Training: e�ectief communiceren

Duur: 4 uur | van 08.30 - 12.30u

Locatie: Dockwize Vlissingen

Meer info & aanmelden

waaronder Evelyn Schoe en Esther Marks, die in maart en april mooie events

hebben klaarstaan.  

 

Investeer niet alleen in je bedrijf Training en coaching zorgen ervoor dat je blinde

vlek (je onbewuste gebrek) zichtbaar wordt.

 

Neem zo nu en dan eens wat tijd voor training & coaching, om je blinde vlekken

weg te poetsen waardoor je jezelf weer beter kunt ontwikkelen. 

 

Doe dit wel op eigen risico, want wat je eenmaal hebt gezien, kun je niet meer 'ontzien'.

(Met positive gevolgen hoor, dus wees gerust!)

 

De volgende trainingen & workshops staan op
de planning:

mailto:contact@positivepeople.eu
https://inspireandresult.nl/communicatie-trainingen/effectief-communiceren/


Daniël Lipjes van rondvaart-zeeland.nl

"Begin juni '22 was het vaar seizoen al in volle gang. Ik

had nog geen website of promotie materiaal en mijn

bood was zelfs nog niet  klaar voor de vaart . Via zoeken

op Google kwam ik bij Positive People terecht. Ik heb zelf

helemaal niets met computers of websites dus ik vroeg

Nick om alles te verzorgen maar ook op de kosten te

letten. Hij kwam met een marketingplan en Dat leverde

mij in het eerste seizoen bijna 100 aanmeldingen op

(alleen al) via de website voor rondvaarten en

zeehonden safari's! "

Volledige casus lezen

In de spotlight
Ondernemers aan het woord

 

Helaas zijn al veel ondernemers de dupe van een website die geen geld oplevert.

Waarom? Omdat er geen k ip op de website komt. Heb je net misschien wel

drieduizend euro uitgegeven, wordt je site niet gevonden. 

 

In deze maand 'in de spotlight' kijken we naar de meerwaarde van SEO, zodat je

duizenden euro's snel weer zijn terugverdiend door van je website een o�erte of

contact aanvraag machine te maken zonder daar zelf veel voor te moeten doen.

We kijken in deze nieuwsbrief naar twee casussen van
Positive People klanten:

https://positivepeople.eu/seo/seo-kosten-snel-terugverdiend/


Frank van Pelt van Goedkoopschoondak.nl

"Ik had wat websites van +People voorbij zien

komen, voordat ik zelf de moet had verzameld om een

toch wel �inke hap uit mijn budget te nemen voor een

nieuwe site. Het is dan altijd nog maar de vraag of het

daadwerkelijk iets gaat opleveren. Mijn wens was

duidelijk: Ik wilde vooral dat er o�erte aanvragen zouden

binnenkomen. Ik was er wat sceptisch over, omdat het

best een hap uit mijn budget was. Toch hamerde

Nick erop dat SEO erg belangrijk is voor een

website ondanks de kosten. Nu 20 o�erteaanvragen

verder verdient het zichzelf al snel weer terug, en de

o�erte aanvragen blijven maar komen!"

Volledige casus lezen

Extra voordeel
 

---------------------------

 

Strippenkaart: 

We werken vanaf 2023 ook met strippenkaarten die korting bieden bij grotere

afname. Er is keuze uit drie varianten. 

De strippenkaart is 3 maanden geldig.

Bespaar 60 euro

10 uur = 10% korting

 

Bespaar 135 euro

15 uur = 15% korting

 

Bespaar 240 euro

20 uur = 20% korting

Interesse in een strippenkaart? 

Laat het weten via contact@positivepeople.eu

 

---------------------------

https://positivepeople.eu/seo/seo-kost-veel-maar-levert-veel-meer-op/
mailto:contact@positivepeople.eu


Aanbieding voor wie liever zelf een site wilt  bouwen

Wij regelen de techniek & support, jij bouwt stap voor stap je site met behulp van

de online video kennisbank.

Geen opstartkosten, wel een maandelijks bedrag. Na 1 jaar maandelijks

opzegbaar.

 

Inbegrepen:

Gebruiksvriendelijk beheersysteem

1 domeinnaam

1 e-mailadres

1 website template

1000MB website ruimte 

24/7  Toegang tot kennisbank

Max. 100 pagina's

24/7 support toegang

Meer informatie

Vraag en antwoord
Elke maand wil ik terugkomen op jullie vragen of verzoeken. 

Het lijkt mij interessant om vraagstukken te behandelen in de breedste zin van het

woord. Dit kan over ondernemers regelgeving gaan, ondernemen & leefstijl,

marketing, sales, you name it, als het maar raakvlak heeft met onze

dienstverlening natuurlijk ;).

Je vraag wordt aan de juiste persoon (professional) gekoppeld binnen het +P

netwerk. Je krijgt dus altijd een professioneel onderbouwd antwoord terug. 

Lijk t dit jou interessant?

Stuur je vraag in

Jouw ongezouten mening

https://positivepeople.eu/website-maken/gratis-website/
https://positivepeople.eu/vraag-en-antwoord/


Laat jouw bedrijf zien

Rijsenburg 11 

4385EZ Vlissingen

0118 – 234 222

contact@positivepeople.eu

Je ontvangt deze mail als Positive People relatie.

Wil je niet meer op de hoogte blijven van ons,

dan kun je jezelf hier afmelden.

Uitschrijven

Groei komt meestal met vallen en opstaan. Het liefst doen we alles zo goed

mogelijk. Jouw mening of feedback is belangrijk om een compleet beeld te krijgen

van onze dienstverlening naar, of samenwerking met jou. 

 

Welke feedback zou jij aan ons mee willen geven?

Wat kan er beter of mag er anders volgens jou? Let us know!

Deel jouw mening

Uitschrijven van deze nieuwsbrief

Vanaf nu ontvang je maandelijks met op dit moment ca. 20 andere 'Positive People' een nieuwsbrief met +P

bedrijfsupdates, website updates, tips, nieuws en andere informatie die relevant is aan onze

dienstverlening naar, of samenwerking met jou.

Wil je geen nieuws ontvangen, laat het mij even weten dan schrijf ik je uit. Of je klikt rechts onder op de

knop 'uitschrijven'.

Positive People

https://www.facebook.com/positivepeople.webdesign
https://www.instagram.com/communicatie_met_gevoel/
tel:0118 %E2%80%93 234 222
mailto:contact@positivepeople.eu
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e387037733174366337
https://positivepeople.eu/feedback-formulier
https://positivepeople.eu/


https://www.mailerlite.com/

