B E D R I J F S P R O F I E L

IN ORDER TO BECOME
THE 1%, YOU MUST DO
WHAT 99% WON’T
Ongeziene groei voor uw onderneming,
een top-notch product lanceren, de markt
inpalmen, een grotere internationale
groei bestendigen, uw eigen vermogen
een stuk sneller en slimmer laten groeien
of een nichemarkt veroveren? Wat het
ook mag zijn, zolang het gaat over het
doorbreken van één of ander zakelijk
plafond, heeft u Ilse Jaques’ aandacht.

De meest succesvolle ondernemers snappen dat een
high-performance coach
aan hun zijde ervoor zorgt
dat ze sneller, krachtiger en
intelligenter in hun bedrijven staan. Die ‘secret agent’
aan uw zijde die ervoor zorgt
dat u nooit blijft hangen in
middelmatigheid, maar wel
steeds laserscherp gefocust
aan uw hogere doel werkt, targets verpulvert en uw team(s)
ook naar dat bijzondere
high-performance level meeneemt. Dat is waar Ilse Jaques
met haar team voor staat.

Transformatie – impact
voor het leven

Ilse
Jaques

“De meeste van onze cliënten
werken drie tot vijf jaar met
ons samen. We gaan nooit voor
verandering, zijnde ‘een beetje
meer van dit, een beetje minder van dat, blablabla…’ Neen,
ons werk is transformationeel.
Dat betekent dat cliënten dingen doen, zeggen en denken
die ze nooit eerder gedacht,
gezegd of gedaan hebben. En
vervolgens ook resultaten creëren die ze nooit eerder gecreëerd hebben.”�����������������

Ilse Jaques
M. 0478 39 49 60
ilse@ilsejaques.be
www.ilsejaques.be

Bier met chocolade: match made in heaven.
Vanaf de heropening van de horeca lanceren wij onze nieuwe workshop:
bier en chocolade. Ontdek de wondere wereld van het gerstenat en hoe
die kan samenvloeien met heerlijke chocolade. Je krijgt uitleg over het
unieke gruutbier en de verschillende soorten. Elke soort wordt gelinkt
aan een praline of chocoladesoort die perfect past bij het gepaarde
biertje. Proef daarnaast ook ons combipakket van Gruut blond en Gruut
inferno met chocolade. Het ideale relatiegeschenk voor bierliefhebbers en
chocoladefanaten.
Bestel online op onze webshop www.gruut.be/shop
of via orders@gruut.be. Een boeking plaatsen kan via booking@gruut.be.
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