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We kijken allemaal reikhalzend uit naar het ‘oude normaal’. Om daar een schepje 

bovenop te doen: kijk jij ook uit naar zo’n good old ouderwets koude winter? 

 

Van harte wens ik jou en iedereen om je heen een heel 

gezond en succesvol 2021. 

Blijf goed op elkaar passen! We gaan het samen doen! Ja toch? Niet dan?! 

Meer over Elda PR: Elda PR communicatieregie  

 

 

Hoe was jouw BALANS in 2020? 

 

Hoe was mijn 2020-balans? Elk jaar kijk ik terug; logisch. Dat merkt een ander niet. Maar in dit 
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rare jaar vertel ik iets over mijn balans. 

  

Gelukkig ben ik positief en realist. Toch is soms een duwtje fijn; voor de juiste balans en nieuwe 

of aangescherpte inzichten. 

Dit jaar leerde ik coach Els van Laecke kennen. Dán zie je wat spirit is en zij wijst je hóe 

groot(s) te denken. Best een omslag… Verder vele tips uit (nieuws)contacten van mensen als 

Petra Iuliano en Franck Fielemon. En Jasper Steffens, Patrick van Gils, Claudia Bouwens. 

Allemaal positieve ondernemers die ik al langer ken en die andere ondernemers helpen door 

kennis en tips te delen. Zeer gewaardeerd! 

  

2020? Dat was een raar jaar dus. Daarin sta ik niet alleen. Maar ik ga er in 2021 met Elda 

PR communicatieregie met een frisse mindset tegenaan! En jij?  

 

 

 

 

Maximale oplossing 

 

Richting en regie aan je communicatie. 

Samen met partners biedt Elda PR je een 

volledig scala aan zaken rond 

communicatie(regie). 

Van webcontent en brochures tot en met 

communicatieplannen, blogs & vlogs en elk 

detail voor jouw MAXIMALE communicatie. 

Met >30 jaar ervaring. 

Geen vraag te gek, geen zee te hoog! Wij 

helpen jou met jouw richting (vinden). 

Kom maar met al je vragen.  
 

 

Weet je al wat je zoekt? 

 

Groeit je eigen communicatie je even boven het hoofd? Of ben je door andere oorzaken of 

besluiten even onthand? 

Dan is het prettig als je snel kunt terugvallen op iemand met allround communicatie ervaring. 

 

Bij Elda PR krijg je ruim 30 jaar ervaring in campagnes, communicatieprojecten en - vooral - 

een strakke aanpak. JOUW PROBLEEM is MIJN UITDAGING! 

Ook als je door de omstandigheden mensen hebt moeten laten gaan en nu tegen een enorm 

vraagstuk over juiste communicatie aanloopt, ben ik graag je klankbord, spiegel, uitvoerder. 

 

Wat mag je verwachten? Allround communicatie-ervaring op heel breed gebied, opgedaan in 

meerdere sectoren. En dat is OP AFROEP BESCHIKBAAR en vanzelfsprekend met een 

UITSTEKEND PROFESSIONEEL NETWERK. 

https://elsvanlaecke.com/
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https://www.thunderminds.com/
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Laat geen taken liggen, kies een duidelijke koers en zorg voor stevige ondersteuning. Eén 

belletje of mailtje volstaat.  
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Deze nieuwsbrief krijg je omdat we elkaar kennen, ontmoetten of vanwege een zakelijke relatie. 

Zo deel ik graag interessante zaken. Natuurlijk mag je de inhoud delen; graag! 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je onderstaand eenvoudig uit. 

Je wilt deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Stuur ons een mail. 

 

Ons mailadres is: 

harry@eldapr.nl 

 

Heb je nieuwe mailgegevens of wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Regel het hier: 

update your preferences of unsubscribe from this list.  
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