
De
HOTELLEVEN

B R E E K  D O O R  J E  ( S Y S T E E M ) P L A F O N D

De club voor

Data

succesvolle freelancers &
interimmers die klaar zijn
voor écht ondernemen.

Jan - Juni 2023
In de vetste
hotels van NL.



Ain't nobody got time for that.

Net als voor al die meetings that could have been an
e-mail. Death by powerpoint. Het forenzen en de
dagen in kantoortuinen. De omzet die al jaren op een
zelfde niveau blijft hangen. De inspiratie en
voldoening uit je opdrachten die vroeger wel eens
anders was... 

Het is allemaal systeemplafond.
Het is tapijttegels.
Het is automatenkoffie.

Daarvoor had je je baan niet opgezegd.
Jij hebt meer in je mars.
Het is tijd om écht te gaan ondernemen.

Tijd voor kroonluchters 
Marmer.
Echte bonen en lobbig geklopt vers schuim.

Jij bent toe aan #dehotelleven.

Uren
schrijven?
Nee joh.

Alles gepakt, niks laten liggen
De vijver van de leven, heb ik leeg zitten vissen

 

Ik heb niks gemist, echt helemaal niks.

Sef, De Leven



Sessie

1. Januari

Februari

Maart

April

Mei

3.

2.

4.

5.

Topic

In 6 LIVE masterminds ontdek je hoe je door je
(systeem)plafond heen breekt. Ik neem jou en je
mede-members mee langs verschillende topics die
je klaarstomen voor veel meer succes en plezier in
het ondernemerschap. Van het vormgeven van je
eigen aanbod, tot pricing, tot vette personal branding
en compleet eigen marketing en sales.

Data: woensdag 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 24

mei en 21 juni 2023

Tijden: 13 - 17 uur

Locaties: De vetste hotels van Nederland (tbc)

Breek door je
systeemplafond

Een uur-factuurvrije 
side hustle

Een 50k+ aanbod ontwerpen.
Zonder bullshit.

Verkoop je aanbod 
zonder tijdrovende offertes.

Laat Linkedin lekker voor 
je werken.

Maand

Dit is 
De deal

6. Marketing, zonder van die 
gekke marketing

Juni

Soms Okura, 8 gangen

Soms tempura, Champagne.

Sef, De Leven



Vraag een ondernemer naar zijn kernwaarden en je hoort:
VRIJHEID

Hotels zijn voor mij de plek waar ik die ervaar. Complete
ontzorging. Inspirerend design. Goed eten. Lekkere koffie. Een
bad. Even helemaal uit mijn dagelijkse context.

Tegelijkertijd is het een dynamische plek. Gasten checken uit,
nieuwe mensen checken in. Er is beweging. Rust EN een beetje
prikkelend rumoer dus. 

Veel van de écht baanbrekende business inzichten had ik de
afgelopen jaren - op mijn reis van freelance naar freedom - in
hotels. NIET onder mijn systeemplafond. 

Dat gun ik jou ook.  

Why the f in
een hotel?



Op dit moment vooral interim klussen draait.

Dus: veel op locatie werkt voor je klant. Onder dat

systeemplafond. Met die meetings en die koffieautomaat.

Een jaaromzet van 150k+ < hebt

Om wat voor reden dan ook het plezier erin dreigt te

verliezen. 'Het lijkt potdomme wel loondienst.'

Nieuwsgierig bent naar meer ondernemerschap en wat

daarin mogelijk is voor je.

Toe bent aan een hoog niveau netwerk om nieuwe

perspectieven en concrete ideeën en acties voor je bedrijf

aangereikt te krijgen.

Mij al langer volgt en uitgebreider kennis wilt maken met

mijn way of working.

Deze deal is
voor jou
als jij



 €500 ex BTW per maand, of €2500 ex in één keer.

(Daarna €750 per maand of €3750 in een keer.)

BONUS: De eerste 5 aanmelders nodig ik uit voor

een nieuwjaarslunch op 5 januari. In Haarlem e.o.

Ben erbij. Claim je plek via 

hotelleven@dignabrand.nl 

Beter dan dit wordt het niet. 

Check even deze voorwaarden...*

Black Friday only deal. 

Geldig t/m 30 november 2022, 23:59 uur:

PS. Twijfel je of dit voor jou is op basis van de vorige

pagina, maar heb je WEL het idee dat je hierbij moet

zijn. Mail ons ook op hotelleven@dignabrand.nl. 

Ticking
them boxes?

*Meer voorwaarden EN een FAQ vind je op de laatste pagina's.

mailto:hotelleven@dignabrand.nl
mailto:hotelleven@dignabrand.nl
mailto:hotelleven@dignabrand.nl


BOEK NU
C H E C K  I N  V I A

H O T E L L E V E N @ D I G N A B R A N D . N L

powered by Freelance to freedom



Bij aanmelding, ook bij betaling in termijnen

committeer je je aan de volledige investering van 6

masterminds en 6 termijnen. 

Met het voldoen van de (eerste) betaling is je plek

definitief bevestigd en ben je akkoord met deze en

mijn Algemene Voorwaarden. 

Moet je last-minute een keer afzeggen? Of komt een

van de data toch niet uit? Dan blijft de investering

dezelfde. Deze wordt niet gecorrigeerd.

Wil je gedurende De Hotelleven stoppen? Heel jammer,

maar VRIJHEID voorop natuurlijk. Ook in dit geval

geldt: er vindt geen restitutie plaats.

Na 6 maanden verlengen? Ja, dat kan natuurlijk ook!

Ik houd je gedurende het komende halfjaar steeds op

de hoogte over de mogelijkheden.

Het is saai, maar wel lekker duidelijk. 

De voorwaarden, zodat je niet voor verrassingen komt te

staan:

PS. The
boring
Stuff

https://dignabrand.nl/wp-content/uploads/2022/11/AV-Digna-Brand-2022.pdf


Welke hotels kan ik verwachten?

Wat de FAQ
Dat is nog even een verrassing. Maar geloof mij: ik
heb geen lullige standaard als het hierover gaat.
Denk Dutch design, industrieel, maar ook marmer,
botanisch en klassiek. Get ready. 

Met wie zit ik straks aan tafel?

Zit er een overnachting bij in?

Waar staan de hotels?

Op verschillende plekken in het land, soms iets
centraler dan een andere keer. Maar verwacht
geen extreme uithoeken met respect voor een
ieders (reis)tijd.

Helaas. Maar ik moedig je van harte aan om die
zelf te boeken na onze sessies. Zo kun je nog even
helemaal in de bubbel blijven, inzichten laten
landen en gewoon ontzettend genieten van de
mooie plek. Als je er toch bent...

Met mensen die een beetje op jou lijken. Qua fase
in het zelfstandig ondernemerschap that is. En de
ambitie van waar het heen mag. Inhoudelijk
verwacht ik een diverse groep experts. 

Wat gaat er precies gebeuren?

Naast nieuwe dingen leren ook inhoudelijk
sparren met elkaar en mij over relevante topics. Ik
doe een introductie, waarna je zelf en met elkaar
verder de diepte in kunt om tot toffe inzichten en
actionable insights te komen. 



Kan ik niet gewoon 1:1 met je werken?

Wat de FAQ
Het eerlijke antwoord hier is: ik weet het op dit
moment niet precies. Mijn intentie is om de groep
intiem te houden en er tegelijkertijd een voor jou
waardevol netwerk van te maken. Voorlopig mik k
op max 10-12 personen.

Hoe groot is/wordt de groep

Dat kan zeker. Als dat meer je interesse heeft,
boek je via Calendly je call en gaan we in gesprek
over mijn jaartraject.

https://calendly.com/dignabrand

Tot slot
Mij (eerst) nog wat beter leren kennen?

Check mijn podcast via je favo kanaal.
Bijvoorbeeld Spotify of Apple.

 

 

Of get connected
Instagram: www.instagram.com/digna.brand

Linkedin: www.linkedin.com/in/dignabrand/
 

https://calendly.com/dignabrand
https://open.spotify.com/show/4W9aXMaPItAqh3RDGXqonY?si=J3qMABNlTQi1nXQnP1ACpQ
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/freelance-to-freedom/id1504689247?l=en
http://www.instagram.com/digna.brand
https://www.linkedin.com/in/dignabrand/

