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Hey hallo! Laat ik mijzelf eerst even voorstellen... 

Ik ben Muriel, brandcoach bij ill graff design. 

Mijn doel is om er te zorgen dat jij de beste versie van jezelf wordt.
Niet om jezelf op de borst te kloppen, maar om beter te maken wat al
goed is én dit durven te benoemen. 

Want als je jezelf niet uitspreekt, word je ook niet uitgekozen. Door
een brand te ontwikkelen dat authentiek en uniek is, waar je trots op
kunt zijn en dat perfect bij je past maak ik dit duidelijk.

Daarnaast help ik meer balans en rust te creëren met slimme
marketingoplossingen en als sparringpartner, zodat  jij, net als ik,
heerlijk kunt bezig zijn met wat jij het allerliefste doet.

Spreekt mijn manier van werken je aan?

Plan direct een afspraak in mijn agenda om te kijken of het klikt! 
Ik leer je graag beter kennen.

https://illgraff-design.com/afspraak-maken/?utm_source=ebook&utm_medium=website&utm_campaign=vakantiechecklist
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http://www.pinterest.com/illgraffdesign/
https://www.facebook.com/illgraffdesign
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LEES MIJN GRATIS TIPS OM EXTREEM PRODUCTIEF TE WERKEN :

Hey harde werk(ster)  

Dat het woord vakantie alleen al voor stress kan zorgen, heb je natuurlijk kunnen lezen in mijn
blog. 

Voor veel ondernemers betekent vakantie dan ook niet dat ze eens de tijd voor zichzelf nemen.
Maar eerder "minder werken" of gewoon " thuiswerken".

En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je vakantie zou gewoon een periode - van meer dan 3
aaneengesloten dagen - moeten zijn waarin je écht eens even tot rust kan komen.

Met deze checklist geef ik je 10 simpele tips die je kunt doen om te zorgen dat dit keer jouw
vakantie ook écht vakantie wordt, zonder stress of schuldgevoel.

Je hoeft er ook geen uren tijd voor uit te trekken om ze door te lopen. 

En het mooie ervan? Stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat je eens écht kunt gaan ontspannen,
want dat heb je wel verdiend!

Dus hop, ga ermee aan de slag zodat je erna mooie herinneringen kunt gaan maken.

Fijne vakantie!

Na hard werken, hard ontspannen

Muriel Snijders
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STRESSVRIJ WERKEN ALS ONDERNEMER – 10 TIPS VOOR MEER BALANS EN RUST
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10 tips voor een zorgeloze vakantie als ondernemer
De eerste 3 tips start je een 3-tal weken voordat je vakantie begint, zodat de periode voor je
vakantie al een stuk rustiger is. Het heeft namelijk geen zin om tot vrijdagavond 21 uur door te
werken, als je de dag erna om 8 uur al in het vliegtuig moet stappen.

Bepaal 2-3 dingen die je af wilt hebben voor je vakantie begint (en negeer de rest).

Communiceer aan je klanten, leveranciers en eventuele samenwerkingspartners
wanneer je op vakantie gaat. Zo weten ze waar ze aan toe zijn.

Zorg voor een back-up plan. Kijk welke ondernemers er in je buurt je back-up kunnen
zijn en andersom. Zo kun je je klanten toch een passende oplossing bieden als je straks
weg bent.

Maak een out-of-office bericht voor je mail en vermeld in het automatische antwoord
een e-mailadres en een telefoonnummer waar mensen terecht kunnen of wanneer je
weer aanwezig bent.

Schakel op je telefoon vervolgens het mailsynchronisatie uit.

Bang dat je iets super belangrijks mist? Check maximaal 1x per dag op een vast moment
je mail of voicemail.

Plan vooraf je berichten in voor je social media, mailings of blog.

Tijdens je vakantie kan je ineens heel veel inspiratie krijgen omdat je hoofd de ruimte
krijgt om OVER dingen na te denken. Neem een notitieboekje mee om een braindump
te doen. Het uitvoeren van die geweldige ingevingen komt pas NA je vakantie.

Doe minimaal 1 ding tijdens je vakantie dat je nog nooit hebt gedaan. Zo prikkel je je
zintuigen voor nieuwe ervaringen (en je leert ervan).

Plan 1-2 dingen in die zorgen voor actieve rust. Bezoek een musea, ga fietsen in de
omgeving, kitesurfen, snorkelen, snowboarden, wandelen, of wat dan ook. Lichamelijke
inspanning is geestelijke ontspanning.
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P.s. Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat je deze checklist gaat delen met anderen, verveelvoudigen of gaat
verkopen zonder mijn uitdrukkelijke geschreven toestemming. Verwijs deze personen naar mijn website waar ze zelf een
exemplaar kunnen downloaden. Zelfs het kopiëren van een deel van dit product wordt gezien als diefstal en een inbreuk op mijn
auteursrecht. Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met mij op.
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