NIEUWSBRIEF AAND8+
Alweer bijna een jaar voorbij! Voor mij persoonlijk is 2019 een mooi jaar om op terug te
kunnen kijken. Het meest bijzondere was toch wel de geboorte van onze twee
kleinkinderen: Lynn en Finn. Ik geniet volop van hen.
Zakelijk kijk ik met veel plezier terug op alle mooie sessies die ik heb mogen geven. Ik wil
jou, als klant, bedanken voor je vertrouwen in mij.
Aand8+ blijft volop in beweging:

Uitbreiding
•

Eric heeft afgelopen vrijdag het eerste jaar van de vier
jarige opleiding tot Holos massagetherapeut afgerond en
heeft daarmee het diploma Holos masseur behaald.
Vanaf 1 januari 2020 komt hij de praktijk versterken. Ik
kijk er naar uit om met hem samen te gaan werken! De
website wordt binnenkort aangepast: je kunt dan kiezen
door wie je gemasseerd wilt worden. Eric masseert vol
aandacht en nodigt je uit om alles te voelen wat er te
voelen valt in je lijf. Een andere manier van masseren dan
je bij mij gewend bent. Ga eens een massage bij hem
ervaren, ik kan het je aanbevelen!

•

Aand8+ krijgt er een zusje bij: Aand8+ burn-out preventie. Hier bied ik een
traject aan voor mensen met burn-out achtige klachten. Meer hierover kun je nu
al lezen op Facebook (https://www.facebook.com/aand8.plus) en per 1 januari
2020 zal de nieuwe website https://www.aandachtplusburnoutpreventie.nl/
actief zijn.

•

Mogelijk heb je al een keer in de vernieuwde kamer op
de massagetafel gelegen. Dan heb je de warmte van het
warmtepaneel boven de tafel kunnen ervaren: vooral in
deze koude wintermaanden een heerlijk gevoel.
We werken graag in deze kamer en door de extra kamer
kunnen Eric en ik nu tegelijk klanten ontvangen.

Flesje met extra aand8
In de maanden december en januari geef ik net als vorig jaar een
cadeautje aan mijn klanten. Als je tot en met 31 januari een
bezoek brengt aan Aand8+ dan krijg je een flesje met daarin 10
minuten extra aandacht. Het kan gaan om een gezichtsmassage,
een cosmetische bindweefselmassage, een voetmassage, een
voetbad met massage of een wensritueel. Welke trek jij?

Promotie filmpje
Spannend was het wel, een hele dag opnames voor een paar minuten film. Over een
paar weken te zien op de vernieuwde website, nog even geduld dus!

Tarieven 2020
Voor alle natuurgeneeskundige behandelingen (behoudens ontspanningsmassage en
lomi-lomi massage) reken ik vanaf 2020 hetzelfde tarief van €60,00 per uur. Ik ben
natuurgeneeskundig therapeut en ik kijk verder dan de klacht. Als er tijdens de
behandeling iets naar boven komen wat met de klacht verband houdt dan zal ik daar
altijd aandacht aan schenken. Hierdoor komt het tarief van €52,50 te vervallen.
Op verzoek van meerdere klanten is de ‘5 kwartier sessie’ toegevoegd. Zij gaven aan
een uur soms net iets tekort te vinden. De sessies van Eric duren standaard 5
kwartier. Zijn tarief (€40,00 per uur) zal de komende jaren meegroeien met zijn
ontwikkeling en ervaring.
Kijk per 1 januari 2020 even goed op de nieuwe site wat er veranderd is, mochten er
nog vragen zijn dan beantwoorden we die graag.

Strippenkaarten en punten
Mogelijk heb je dit jaar punten gespaard. Kijk even wat je saldo is, misschien heb je
inmiddels al een gratis massage verdiend. Je krijgt ook in 2020 €0,1 als spaarpunt bij
iedere euro die je besteedt. Wil je iedere maand komen dan is een strippenkaart
wellicht iets voor jou: je betaalt 10 behandelingen en je krijgt er 12. Kijk op de
website voor de voorwaarden.

Zelf je afspraak verzetten
Het komt wel eens voor dat je onverwacht een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of
afzeggen. Het was al mogelijk om via een link in de bevestigingsmail van je afspraak
de gemaakte afspraak, tot 24 uur van te voren, te annuleren, vanaf nu is het ook
mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten naar een nieuw tijdstip.

Kerstwens
Ik wens je hele fijne feestdagen. Wees lief voor jezelf én je lijf,
ook tijdens deze periode. Doe vooral die dingen waar jij je goed
bij voelt. Soms heb je verplichtingen waar je niet onderuit kunt,
kijk eens hoe je hier op een andere manier mee om kunt gaan.
Misschien verras je jezelf!
Er staat weer een nieuw jaar voor de deur, altijd weer spannend
wat dat gaat brengen. Ik hoop dat er veel mooie momenten
zullen zijn!
Lieve groet,

MANDY

