
View this email in your browser

Welkom!
Bij Leverancier van Aandacht!
 
Om het bestaansrecht te behouden behoren organisaties continu de dialoog aan te gaan met hun klanten en
medewerkers.  Die dialoog moet je gegund worden. Gunnen is een emotie en mensen gunnen alleen wanneer ze
het goede gevoel hebben. Bij jou en je organisatie. Vertrouwen, vraagt Aandacht.  En dat is nu precies waar waar
we je bij kunnen helpen. Bel of mail ons en laten we samen kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Riethoven, 18 juni 2021

Summertime is here!
Na regen komt zonneschijn. We hebben er even op moeten wachten, maar uiteindelijk is de zon daar. De
zomer is in aantocht. De natuur is in volle bloei en nu de vrijheden weer langzaam terugkomen wordt het
tijd om met elkaar van de zomer te gaan genieten. Want genieten is Aandacht en Aandacht verbindt.

We hebben weer een aantal leuke ideeën verzamelt. Zoals je van ons gewent bent,  zijn het slechts ideeën. Onze
kracht zit hem in het leveren van maatwerk voor elk budget. Dus geen belemmering om je klanten of de
medewerkers extra Aandacht te geven.

Dus bel of mail ons en we maken een passend voorstel!

Laten we bellen! 
Zomerse groet, Frank & Boy

Hoe wordt
Aandacht geleverd?

 

 

Summer picknick
De zomer is de picknick tijd bij uitstek. Romantisch
met z'n tweeën of gezellig met vrienden een mooie
plek op zoeken en genieten. Deze picknick rugzak en
een voortreffelijke fles rosé maken het compleet.

Lees meer...

Beach essentials
Zomer en strand zijn onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Na lange tijd mogen we weer reizen. Zon,
zee en strand de ultieme ontspanning. Een strand
survival pakket mag hierbij niet ontbreken. We stellen
dit graag op maat voor u samen.

Lees meer...

BBQ time
Lange zomeravonden vragen om gezelligheid en
BBQ. BBQ met vrienden en/of het gezin is bij uitstek
qualitytime en verbinding. Goede gesprekken, heerlijk
eten en een mooi glas wijn horen daar bij. Persoonlijk
zijn wij grote BBQ liefhebbers en helpen u dan ook
graag bij het uitwerken van dit pakket.

Lees meer...

 

Kerstmis 2021
Met temperaturen van rond de 30 graden nadenken
over Kerstmis? Kerstmis is HET Aandachtsmoment
van het jaar. Een kerstgeschenk is meer dan alleen
een doos met spullen. Het is een belangrijk onderdeel
van de totale communicatie strategie. Dit vraagt
Aandacht en tijd om over na te denken. Die tijd is nu.

Lees meer...

 

 

Waarom Aandacht?
Een bedrijf/organisatie is een groep samenwerkende mensen. 
Wanneer het niet goed voelt doen we de deal niet…emotie.
Mensen nemen voor 95% hun besluiten (onbewust) emotioneel.
The pitch van bedrijven is bijna altijd over de as van de ratio.
Maar daar zit het gevoel over het besluit niet. 
Mensen gunnen je ‘de business’ en de marge wanneer ze persoonlijke
aandacht ervaren.
Waarom kennen bedrijven hun medewerkers en klanten zo slecht?
Zonder kennis kun je geen persoonlijke aandacht geven.
Recent onderzoek van Newcom DPG Media duidt op het belang van persoonlijke aandacht

Kijk op onze website voor het volledige onderzoek.

Lees meer...

LVA is partner in business in het geven van persoonlijke aandacht.
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