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De Alternatieve Kadobon gaat naar de beurs
Het meest persoonlijke kado zoekt daarmee ook persoonlijk contact

Niets is zo persoonlijk als de zoektocht naar een bewust en/of spiritueel leven. Iedereen doet
dit op zijn eigen manier en die ruimte biedt de Alternatieve Kadobon ook. Van coaching,
opleidingen en workshops tot aan natuurlijke (huid)verzorging en massages. De Alternatieve
Kadobon is inwisselbaar voor een breed scala aan diensten en producten. Het tijdperk waarin
het geven van een kadobon onpersoonlijk was is hiermee voorgoed afgesloten. Naast onze
website, social media en andere communicatie-uitingen willen we graag persoonlijk contact
met onze kadobon-kopers en onze deelnemers. Dit willen we bereiken door aanwezig te zijn op
een flink aantal beurzen.

Persoonlijk contact
De aftrap van de beursbezoeken was afgelopen weekend op de Levenskunstbeurs in Driebergen.
“Uiteraard hebben we een duidelijke website waar mensen onze kadobon kunnen bestellen of
deelnemer kunnen worden, maar dat persoonlijke contact is toch uniek”, aldus Sonja Buijs, oprichtster
van de Alternatieve Kadobon. “Op een beurs kan je net even wat dieper op de zaken ingaan, zo
kwamen we tot de ontdekking dat mensen het niet wisten dat je op onze website kan aangeven dat je
de kadobon bij iemand anders thuis kon laten bezorgen, als een echt kadootje”, vult Dennis Buijs,
mede-oprichter van de Alternatieve Kadobon, aan. “Uiteraard behoort dit tot de mogelijkheden, wij
doen er alles aan om het kado-geven zo makkelijk mogelijk te maken”.
Beursbezoeken
Wie de Levenskunstbeurs gemist heeft hoeft niet te treuren. Op 10 & 11 september hebben wij een
kraam op de Paranormaal Alternatief beurs in Den Bosch. Op onze website
www.alternatievekadobon.nl staat op welke beurzen we nog meer aanwezig zullen zijn. Dus zoek je
meer persoonlijk contact of wil je gebruik maken van onze speciale beursaanbiedingen (die per beurs
verschillen), bezoek dan onze kraam!

Alternatieve Kadobon
Sonja (1969) en Dennis Buijs (1972) zijn de initiatiefnemers van de Alternatieve Kadobon. Zij zijn
broer en zus en van kinds af aan in aanraking gekomen met het alternatieve gedachtegoed.
De toekomstvisie, die zij voor zich zien, is een samenleving waarin de alternatieve werkwijzen een
even vanzelfsprekende plaats innemen in het streven naar welzijn en gezondheid als de reguliere
gezondheidszorg. Zij zien een hand-in-hand samengaan en een elkaar versterkende werking van
deze twee disciplines, waarbij individuen zich volledig bewust zijn van hun persoonlijke rol en
verantwoordelijkheden. Voor meer informatie: www.alternatieve-kadobon.nl
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