myimperium
my pay by one minute call

My pay by one minute call
De ‘’my pay by one minute call’’ is een formule
ontwikkeld door Jacq van de Hoef om naar jou
te luisteren en volledig naar jouw wensen het
gesprek te voeren. Samen met jou onderzoekt
Jacq waar die wens ligt en wat jij dus uit het
gesprek wil halen. Daarna ga jij gelijk aan de
Hey jij!

Wat fijn dat je de tijd hebt genomen en kiest voor
jezelf. Als je ergens mee zit, je wilt gewoon wat
delen of je hebt advies nodig, myimperium is de
plek waar jij terecht kan voor professionele hulp.

slag!

Hoe werkt het?
Je pakt je telefoon en stuurt een Whats-App of
smsje naar Jacq dat je graag een
telefoongesprek wil. Wanneer jullie contact
hebben gehad, belt ze jou. Jullie voeren het

Jouw situatie
De afgelopen periode komt er veel op ons af. Dit
kan ervoor zorgen dat je voor uitdagingen komt te
staan of misschien wel een obstakel. Het kan zijn

telefoongesprek en wanneer jij oke bent en
tevreden, geef je aan dat je voldoende
geholpen bent. Aan het einde van het gesprek
ontvang jij een Tikkie via Whats-app. EASY!

dat je niet lekker in je vel zit, of juist wel door de
nieuwe kansen in je leven. Hoe het ook went of
keert, je wil het erover hebben of advies in

Resultaat
Na je telefoongesprek met Jacqueline heb jij:

winnen van een onafhankelijke betrokken partij!

Ideaal plaatje
De ideale situatie zou natuurlijk zijn dat je iemand
kan bellen die naar je luistert zonder direct zijn
verhaal met jou te delen. Ja, aandacht voor jou,
jouw uitdaging, jouw gevoel en jouw verhaal. En
daarnaast, wanneer jij dat graag wil, een advies
of handige tips en/of trics hoe jij met jouw vraag
om kan gaan.

Dit ideaalplaatje heeft Jacquelien aan het denken

•

geholpen wordt.
•

Een professioneel luisterend oor
gekregen.

•

Volledig naar wens een gesprek
gevoerd.

•

Handige Tips en Trics ontvangen, als jij
dit graag wil.

•

Advies ontvangen, als jij dit graag wil.

•

Zelf besloten wanneer je het gesprek
voldoende vindt.

gezet. Met haar bedrijf ‘’myimperium’’ helpt zij
mensen doordat zij snel en duidelijk kan zien

Geen lange wachtrij ervaren voordat jij

•

De keus om de input uit het gesprek

waar het ‘’probleem’’ in zit en een schatkist aan

verder te gebruiken voor een traject of

mogelijkheden bezit met of zonder ondersteuning

voldoende te hebben gehad aan 1 ‘’pay

van haar trouwe viervoeters. Jacq geeft je dat

by one minute call’’.

laatste duwtje in de juiste richting waar jij naar toe
wil. GAAF!

Investering
Voor de ‘’my pay by one minute call’’ waarna jij de ruimte hebt gekregen om te delen, tips and trics
en of advies hebt ontvangen, investeer jij 1 euro per minuut met een minimum van 15 minuten. Dit
is inclusief inventarisatiefase en een professioneel luisterend oor.

Hoe verder?
Heb jij interesse of behoefte aan een pay by one minute call met Jacqueline? Neem dan contact
met haar op :

Telefonisch op 06-22186224
E-mail naar info@myimperium.nl

Geen vraag is te gek, ik help je met liefde.

myimperium (Jacq en haar viervoeters Ioor & Q)

