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Beste Margriet,
Wij kennen elkaar uit onze netwerkorganisatie BNI. Hierbij heb ik jou gevolgd met je werkzaamheden.
Voor het jubileum van 23 jaar FFT heb jij mij uitgenodigd om op 19 juni 2020 aanwezig te zijn op jouw
zakelijke verjaardagsfeest. Aansluitend met de online workshop 'Ondernemen Zonder Stress'.
Ik run zelf een jong beveiligingsbedrijf waarbij ik altijd het hoogste van mezelf eis op gebied van de
opdracht. Doordat wij een breed beveiligingsbedrijf zijn kunnen wij ook veel dingen oppakken. Dit brengt
natuurlijk ook veel opties met zich mee.
Doordat ik eigenaar ben van een beveiligingsbedrijf dat 24/7 beschikbaar is, betekent dit ook dat je altijd
paraat moet zijn. Niet dat dit zoveel stress geeft, want ik haal veel plezier uit het werk. Zeker als een klant
heel erg tevreden is.
Ik ben altijd gemotiveerd om dingen te leren en te ontwikkelen. De workshop zou mij misschien ook
nieuwe inzichten kunnen geven. Hetgeen ook gebeurd is. Jouw enthousiasme steekt iedereen aan. Ik
kan mij niet voorstellen dat iemand van de deelnemers niet enthousiast was. Ook met elkaar in gesprek
gaan (de deelnemers) was erg interessant. Zo hebben wij ook elkaar kunnen helpen en tips kunnen
uitwisselen n.a.v. de vragen die jij voor de workshop liet invullen door iedereen.
Ik vond het geweldig om jouw workshop te volgen en als mensen geen stress meer willen ervaren, dan
geloof ik dat jouw persoonlijke aanpak zeker helpt. Wie zonder stress vooruit wil met zichzelf raad ik van
harte aan om met jou contact op te nemen.
Margriet, dankjewel! En ga zo door!

Met vriendelijke groet,
Michael Nouris
Eigenaar Nouris Security
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