
Slaapboekje	  als	  origineel	  relatiegeschenk?

Eenvoudig	  en	  praktisch

Slaapcoach

52	  grappige	  illustraties

Tips	  en	  technieken

Beter	  slapen

Wetenschappelijk

Slaapboekje	  inzet	  als	  relatiegeschenk	  voor:
Klanten/prospects
Artsen	  -‐	  wachtkamer
Fysiotherapeuten	  -‐	  wachtkamer
Psychologen
Bedrijfsleven	  -‐	  Powernap	  ruimtes
Coaches
Diëtisten

Verkoopprijzen
Aantal Logo Prijs	  p/st Totaal Leveringskosten

Via	  www.slaapboekje.nl 1 €	  14,10 €	  14,10 €	  2,75
14
50

750 Ja
Vanaf: 1500 Ja

Alle	  genoemde	  prijzen	  zijn	  exclusief	  6%	  BTW.

Voorbeeld	  schutblad	  invulling	  z.o.z.

Schutblad	  invulling	  idee….

Maar	  natuurlijk	  ook	  26	  tips	  om	  je	  slaap	  te	  verbeteren,	  zoals	  Rituelen,	  een	  Powernap,	  het	  aloude	  
Schaapjes	  tellen,	  tips	  over	  Temperatuur	  en	  de	  I	  van	  Intimiteit.

Boeken	  worden	  enorm	  gewaardeerd	  als	  relatie	  c.q.	  promotie	  
geschenk.	  Een	  gewaardeerde	  relatie	  wens	  je	  natuurlijk	  een	  goede	  
gezondheid	  en	  dus	  ook	  een	  gezonde	  nachtrust.	  Het	  Slaapboekje	  is	  dan	  
een	  leuke	  en	  ook	  nuttige	  blijk	  van	  waardering	  aan	  uw	  klanten.

De	  boekjes	  'Wat	  je	  moet	  doen	  om	  goed	  
te	  slapen'	  en	  'Wat	  je	  niet	  moet	  doen	  om	  
goed	  te	  slapen'	  zijn	  twee	  aparte	  delen	  die	  
je	  op	  een	  eenvoudige	  en	  praktische	  
manier	  op	  weg	  helpen	  om	  natuurlijk	  
(nog)	  beter	  te	  slapen.	  

Slaapboekje	  is	  geschreven	  door	  dr.	  Winni	  
Hofman	  in	  een	  voor	  iedereen	  
begrijpelijke	  taal.

Elk	  deel	  bestaat	  uit	  26	  slaaptips	  of	  26	  slaapverstoorders	  met	  bij	  elke	  tip	  een	  grappige	  illustratie.

Uit	  het	  slaapboekje	  kun	  je	  leren	  welke	  oorzaken	  je	  slaap	  kunnen	  verstoren.	  Van	  a	  (het	  gebruik	  
van	  Alcohol	  als	  slaapmutsje)	  tot	  z	  (Ziek	  zijn).

Het	  boekje	  combineert	  de	  nieuwste	  wetenschappelijke	  inzichten	  met	  praktijkervaringen	  van	  
mensen	  die	  hun	  slaapproblemen	  overwonnen	  hebben.

!	  24/7	  via	  de	  site	  www.slaapboekje.nl	  als	  cadeau	  te	  versturen	  naar	  klanten	  met	  een	  persoonlijke	  boodschap.

Bestellen	  via	  info@slaapcoach.nl	  of	  bel	  +31	  6	  52	  715	  170

!	  Vanaf	  750	  stuks	  mogelijk	  tot	  personaliseren	  van	  het	  boekje	  door	  een	  eigen	  tekst	  op	  het	  shutblad.
!	  Bekijk	  het	  Slaapboekje	  op	  ons	  YouTube	  kanaal: Slaapboekje	  the	  Movie



<Uw	  naam>

Dit	  boekje	  werd	  u	  aangeboden	  door	  <uw	  bedrijfsnaam>

'<Persoonlijke	  boodschap	  voor	  uw	  klanten.>'

Adresstraat	  10	  |	  Amstelveen
020-‐8	  225	  110	  |	  www.<uwdomeinnaam>.nl


