
ONTWIKKEL JE LEIDERSCHAP IN EEN IDYLLISCHE OMGEVING

Mensen die hun organisatie, hun team en hun leven  op een
gedreven manier willen leiden, doen in eerste instantie aan
voldoende zelfzorg.

ENGAGING LEADERSHIP
RETREAT THAILAND

98% van onze deelnemers over de jaren heen geeft dit Retreat een
tevredenheidsscore van 5/5 en gaat als herboren terug aan de slag.

ONTWIKKEL JE TALENTEN
en (her)ontdek je kracht als leider tijdens dit retreat.

EEN TOENAME AAN KRACHT, ZELFZEKERHEID EN BEWUSTWORDING
zodat je ontdekt hoe je je persoonlijke en publieke rollen op elkaar  afstemt..

VOOR LEIDERS (EN HUN PARTNER)
die het belang van zelfzorg erkennen en bereid zijn hun horizon te verruimen.

02/03/23 t.e.m. 09/03/23



Aankomst in Phuket,
transfer naar resort,
ontspanning en start van het
Retreat om 16u.
Diner samen. 
Overnachting in het vijf sterren resort. 

ENGAGING LEADERSHIP
RETREAT THAILAND
02/03/23 t.e.m. 09/03/23

HET PROGRAMMA
DAG 1

DAG 2 TOT DAG 6

elke ochtend een inspirerende
workshop
dagelijks persoonlijke begeleiding door
Chantal,     jouw persoonlijke coach
uitwerken van een actieplan
praktische tips en tricks om onmiddellijk
toe te passen in jouw bedrijf en in jouw
leven
 originele uitstappen om nog meer
inzichten te krijgen
reset van lichaam en geest 

Wat je mag verwachten:

Tijdens de vrije tijd is er mogelijkheid om te
genieten van de lokale marktjes, mooie
stranden en zoveel meer.

DAG 7
We sluiten de cursus af omstreeks 11u. In de
late middag is er een transfer naar het 
 vliegveld. Je kan ook je  verblijf in Thailand
verder uitbreiden. Wij geven je graag meer
advies. 

Als ervaren ondernemer, is
Chantal ervan overtuigd dat
persoonlijk leiderschap aan de
basis ligt van elke vorm van
succes en geluk. Al jaren
organiseert ze retreats zoals
deze om mensen bewuster en
krachtiger in het leven te laten
staan. Tijdens deze bijzonder
week ondersteunt Chantal jou
om je onontgonnen
mogelijkheden in je werk en je
leven te ontdekken.

In haar eigen leven bewees ze
zowel pionier te zijn als
ondernemer, auteur, trainer en
coach. 

Haar pure en zuivere intenties
combineert ze met een actieve
en creatieve aanpak.   Als ICF
Master Certified Coach (MCC)
en Meta Coach (ACMC) heeft
Chantal Smedts reeds een rijke
ervaring in het begeleiden en
ondersteunen van mensen,
steeds met verrassende
resultaten.

DE TRAINER



GOOD TO KNOW

1e deelnemer: € 3.950,- excl. BTW
2e deelnemer: € 3.450,- excl. BTW 
(bij verblijf in dezelfde kamer)

PRIJS

Korting van € 100 per kamer bij
inschrijving voor 31/12/2022.

De kost van deze opleiding is
fiscaal aftrekbaar.

VROEGBOEKKORTING

Transfer (indien aankomst op
vooropgestelde datum)
Volledige workshop en
syllabus
7x ontbijt, 2x lunch, 2x diner
2 massages
Persoonlijk gesprek met
Chantal
Drank en versnaperingen
tijdens de uitstappen
Vervoer tijdens het Retreat
Verschillende
verrassingsactiviteiten
Logies (5* hotel)

INBEGREPEN

Vlucht
Extra verblijf
Persoonlijke uitgaven
Maaltijden en excursies niet
vermeld in het programma

NIET INBEGREPEN

+32(0)477.508.333
chantal.smedts@qlick.today

Contacteer Chantal Smedts

INSCHRIJVEN

Kosteloos annuleren kan tot 10
januari. Annulatie met verlies van
voorschot tot 1 februari

Individuele reisverzekering is
verplicht. Raadpleeg hiervoor het
reisagentschap.

ANNULATIE

Het seminarie duurt 7 dagen.
Van 02/03/'23 t.e.m. 09/03/'23

WANNEER

ENGAGING LEADERSHIP
RETREAT THAILAND
02/03/23 t.e.m. 09/03/23



A  O N C E  I N  A  L I F E T I M E  E X P E R I E N C E

HOE ANDEREN HET ENGAGING LEADERSHIP RETREAT ERVAARDEN

ENGAGING LEADERSHIP
RETREAT THAILAND

02/03/23 t.e.m. 09/03/23

Beki jk hier  enkele videotest imonials &
antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ) .


