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Nederlandse ondernemers denken vaak 
verkeerd over geld!

Het is nu, meer dan ooit, belangrijk om de Nederlandse anti-succes cultuur van
ons af te schudden. De economie begint langzaam weer uit het slop te raken. 

De ondernemingen die zijn omgevallen hebben in iedergeval één ding gemeen; 
zij zijn blijven doen wat ze altijd deden en in tijden van crisis is dat funest. 
Iets wat ooit succesvol was is geen garantie voor de toekomst. 

Hoe kan de hedendaagse ondernemer zich zo goed mogelijk aanpassen aan de
grote en snelle veranderingen van deze tijd. Door anders te denken en door 
anders te doen.

Door anders denken geld laten rollen, vooral de goede 
kant op!

PowerEvents organiseert op 23 – 24 mei 2014 voor de tweede keer het MindPower 
& Money seminar in Zoetermeer. 

Het seminar
MindPower & Money staat in het teken van het denken en doen rondom geld. 
En daarnaast leert de ondernemer hoe hij of zij zou moeten zijn/worden om succes 
te creëren en in topvorm te blijven. Via allerlei inzichten en oefeningen wordt de 
verhouding tot geld, omgebogen tot een succesmagneet. 

Delfgauwse ondernemer, Tineke Rensen is eigenaar van PowerEvents en de 
bedenker van het “PeakPerformance System” voor ondernemers. Zij is inmiddels 25 
jaar succesvol ondernemer en is ex-topsporter. Zij laat ondernemers kennismaken 
met hun vroegste ideeën over geld en over de impact daarvan op het bedrijf. 



Met deze kennis gaat de ondernemer gegarandeerd meer omzet realiseren.

Andere succesvolle sprekers zullen, vanuit een ander perspectief, hun relatie tot geld
en succes belichten. Wat maakte voor hen het wezenlijke verschil? 

Voor informatie over dit spraakmakende seminar kunt u terecht op de website van 
PowerEvents: http://power-events.eu/trainingen/mindpower-money-seminar/
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U bent van harte uitgenodigd om het seminar te bezoeken. Wilt u dit dan wel laten 
weten zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u geregistreerd wordt.

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Tineke Rensen. 
Zij staat u graag te woord. Zij vertelt graag meer over haar ervaringen met geld. 
U kunt haar bereiken via:

Tel: 0157851592 / 0651371467
E-mail: info@tinekerensen.nl
Website: www.power-events.eu

   
De persfoto is rechtenvrij te gebruiken. Het wordt op 
prijs gesteld als u laat weten of u over gaat tot 
publicatie. 
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