
           
             “you never get a second chance for a first impression” 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Korte bloemlezing van leuke geschreven berichten mail/linkedin 

Naar aanleiding WVDO – Koude Acquisitie Marianne van de Water 

Wat vinden klanten: 
 

 
 

Was zeker inspirerend jou verhaal over koude acquisitie en goed om te weten dat ik niet de enige ben die daar moeite 

mee heeft... 
 

Jouw positieve uitstraling en ondernemersmentaliteit komt trouwens goed naar voren in die verhalen. 
 

Tot nu toe deed ik vooral aan netwerken, maar ik ga nu ook echt koud bellen oppakken, dus leuk om je te volgen! 
 

Ben nu ongeveer 5 jaar te gast bij de week van de ondernemer en krijg er ongelofelijk veel energie en inspiratie van. Ook 

jouw workshop heeft veel toegevoegd. 
  

Dank voor de mini-workshop koude acquisitie vandaag bij WvdO. Ik vond het niet alleen interessant, maar ook nog eens 
inspirerend om snel de stoute acquisitie schoenen aan te trekken. Daarvoor veel dank! 

 

We hebben jou presentatie als erg verfrissend ervaren na een ochtendsessie die wat mij betreft een beetje saai was. 
 

Na jou inspirerende tips gisteren op de wvdo, stel ik het op prijs je toe te voegen aan mijn netwerk 
 

Vandaag ben ik door jou geinspireerd dat koude acquisitie ook warm kan zijn 
 

Bedankt voor de zeer interessante en inspirerende workshop gisteren tijdens wvdo. 

 
Met veel plezier heb ik gisteren je workshop gevolgd, 

Koude acquisitie heb ik echter nooit gedaan, voelt erg opdringerig voor mij. Hoog tijd om....... 
 

Gister heb ik uw workshop gevolgd over koude acquisitie tijdens de Week van de Ondernemer. Hartelijk dank hiervoor, ik 

vond het zeer interessant en heb gelijk enkele tips kunnen toepassen en overbrengen aan mijn collega’s op kantoor. 
 

We hebben vanmiddag een erg leuke work-shop van je mee mogen maken 
 

Dank voor de inspirerende sessie Koude Acquisitie. We gaan het gewoon doen! 

 
Leuk om naar je te luisteren, goed verhaal. 

Straalt energie uit. Dus " groei" ! 
 
Ik heb genoten van jouw trots en bevlogenheid tijdens dwvdo. 

 

 
 

 
Op alle handelingen van Q-P-S zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel te Alkmaar en te lezen op de website www.q-p-s.nl. Op verzoek sturen wij u de tekst van de 

voorwaarden kosteloos toe. 
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