
Onder de naam ADAT image 
consultancy verzorgt Sonja  

Tielenburg-Heynneman diverse workshops 

en presentaties voor bedrijven en particu-

lieren. Een klassieke stier, die weet wat ze wil. 

Houdt van schoonheid en goede manieren. 

Voelt goed aan waar de schoen wringt en weet 

op prettige en deskundige manier die handvat-

ten te geven zodat u met besliste tred uw pad 

kan vervolgen. Weet u hoe u wilt overkomen? 

Weet u wat u wilt uitstralen? Weet u welke 

kleding u aan wilt/moet doen? Lastige vragen?
Tijdens de Lezing van Sonja komen de volgende  

onderwerpen aan de orde;        
• Persoonlijke presentatie 

• Non-verbale communicatie
 • Algemene omgangsvormen

www.imi-event.nl

Miriam 

 Notten is DGA van 

La Red en richtte het  

bedrijf in 2003 op. Zij geeft 

lezingen en gastcolleges over de 

waarde van netwerken en sociaal 

kapitaal binnen en buiten organisaties. Miriam 

heeft zich  gespecialiseerd in het opbouwen, on-

derhouden en benutten van relatienetwerken. Dat 

doet ze voor La Red, maar ook voor andere orga-

nisaties. Als netwerkcoach ondersteunt ze zowel 

young professionals als doorgewinterde onder-

nemers bij het effectief maken van bezoeken 

aan netwerkbijeenkomsten. De lezing van 

Miriam laat je ervaren hoe krachtig een 

netwerk voor je kan werken.
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Als Exposant op IMI?

Aanmelden voor 22 mei 2012

via Wegener SpeciaalMedia

   Jennifer Lankreijer

053-4842702 / 06-23104269 

imi_event@wegenermedia.nl

 @IMI_Event

Het IMI Event is een 

uniek event met, deze keer, het thema 

Netwerken & Imago waar een groot 

aantal zakenvrouwen elkaar ontmoeten in 

de Deventer Schouwburg. Met onder  

andere inspirerende spreeksters 

Miriam Notten & Sonja Tielenburg, 

uitnodigende stands en vele andere 

netwerkmogelijkheden.

Programma
13:30 uur Aanvang IMI stands/netwerken
14:30 uur  Imago met Sonja Tielenburg

Netwerken met Miriam Notten 
16:30 uur Stands/netwerken

Impress, Mingle, Inspire
18:30 uur Einde

*Tijden onder voorbehoud
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