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stel je eens voor...

Hoe zou je het vinden om gedurende een aantal dagen je branding
strategie op te frissen en je focus aan te scherpen onder de 

Portugese zon? Tijdens 'The Branding Escape', ontsnap je aan de
sleur van alledag gedurende een compleet verzorgd verblijf in een

luxe Portugese villa.
 

Gun jezelf de ruimte om met een frisse blik naar jezelf en je 
organisatie te kijken in een relaxte en inspirerende omgeving. Je

gaat naar huis met een volle accu en een hernieuwde focus.
 
 



tijd voor reflectie

Reflectie is essentieel voor het succes van elke onderneming. Elke
professional weet hoe belangrijk het is om af en toe de tijd te nemen om
na te denken, je visie te verfijnen, je strategie bij te sturen en je geest op
te frissen. Dat ook feitelijk waarmaken is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Met een continue strijd om onze tijd en aandacht, is het vaak het
eerste dat we verwaarlozen. Ten koste van onszelf.
 
Echte transformatie begint op het moment dat je de beslissing neemt om
in jezelf te investeren. Overschakelen naar een andere en inspirerende
omgeving opent deuren naar nieuwe kansen en verrassende 
mogelijkheden.

 



de beleving
Bereid je voor op een paar dagen waarin lekker
eten, gezelligheid, focus, plezier en ontspanning
centraal staan.
 
Geniet van gezonde maaltijden. Als je 
vooraf of na afloop van de werksessies even
actief wilt zijn kun je baantjes trekken in
het privé zwembad of een wandeling maken.
 
Wil je liever even tot rust komen? Dat kan
in de aangrenzende tuin. Binnen het programma
is ruimte gereserveerd voor uitstapjes zodat je
ook van de prachtige omgeving kunt genieten.
 

 



de villa





de setting
De villa is gelegen op een privéterrein van 525 m2 en wordt omgeven
door ongerepte natuur, met dennenbomen en een prachtige rivier. Een
ideale plek om te wandelen en in alle rust te relaxen. De levendige
hoofdstad Lissabon is slechts 33 kilometer rijden. Op 9 kilometer afstand
bevinden zich de plaatsen Azeitão en Sesimbra met beroemde wijnhuizen
en fijne restaurants. Het dichtstbijzijnde strand is 9 kilometer rijden.
 
Vanaf het moment dat je de poort van de villa binnenkomt besef je dat je
op een speciale plek bent aangekomen. In de warme en uitnodigende
woonruimtes voel je je al snel als herboren. Je kunt genieten van de
prachtige tuin met veel luxe en privacy en heerlijk ontspannen aan de
rand van het privé zwembad.
 
 

 



Lissabon Wine Estate Quinta do Bacalhoa

Sintra Setubal



activiteiten

WANDELING 'HET BESTE VAN LISSABON'
3 uur - Engelstalig
Inclusief rit met authentieke tram, pastel de nata gebakje, tapa en wijnproeven.
Bezoek aan Rossio Train Station, Baixa, Carmo plein, Santa Justa Lift, Chiado,
Alfama, Kathedraal van Lissabon en het Comercio plein.

TUKTUK TOUR DOOR LISSABON
2 uur - Engelstalig
Rondrit in twee 6-persoons tuktuks door het historische stadscentrum van
Lissabon. Inclusief privé gids. Bezoek aan de wijken Alfama, Graca en Mouraria.
Inclusief proeven van kersenlikeur ginjinha in Alfama.



BEZOEK SINTRA
4 uur - Engelstalig
Inclusief ophalen en afzetten in Lissabon, privéchauffeur/gids, skip-the-line,
parkeerkosten. Bezoek aan Pena Nationaal Paleis, Quinta da Regaleira en de
paleizen van Seteais en Monserrate. Vrije tijd om Sintra te bezichtigen.

BEZOEK QUINTA DA BACALHOA PALEIS & MUSEUM SETUBAL
Tour van 90 minuten (Engelstalig) door het paleis, de tuinen, het museum
en het wijngoed van Quinta da Bacalhoa. Afsluiting met een wijnproeverij.



het programma

DAG 1: AANKOMST EN GEZAMENLIJK DINER

16.00 uur    Welkom en check-in
19.00 uur    Diner

DAG 2: (HER)ONTDEK JE MERK

09.00 uur   Ontbijt
10.00 uur    Start werksessies
13.00 uur    Lunch
16.00 uur    Vrij programma (bijv. activiteit)
19.00 uur    Diner



DAG 3: BUITENGEWOON BRILJANT

09.00 uur   Ontbijt
10.00 uur    Start werksessies
13.00 uur    Lunch
16.00 uur    Vrij programma (bijv. activiteit) 
19.00 uur    Diner

DAG 4: AFSLUITING EN TERUGREIS

09.00 uur    Ontbijt
11.00   uur    Uitchecken uit de villa



de verzorging

We vinden het belangrijk dat je je volledig kunt 
focussen. Je hoeft je tijdens 'The Branding
Escape' dus geen zorgen te maken over
dagelijkse dingen zoals ‘wat eten we vandaag’,
‘hoe kom ik op het vliegveld’, ‘welke leuke 
dingen zijn er in de buurt te doen’ of ‘waar kan
ik een auto huren’. Alles wordt voor je geregeld.
Het zal je aan niets ontbreken! 



3 overnachtingen 
dagelijks vers ontbijt en lunch
koffie, verse thee en snacks
3x uitgebreid diner 
elke avond één wijntje/biertje
bed- en badlinnen
gebruik van twee deelauto’s

NB: Activiteiten kunnen los worden bijgeboekt.



WAT HET JE OPLEVERT

(Her)ontdek je merk
 
Hoe kun je met jouw unieke 
persoonlijkheid je werk vormgeven zodat
het een reflectie is van je ambities? Een
serie verhelderende en inspirerende ervaringen
om door te dringen tot het 
hart van je ware potentieel.

Betover je klanten
 
Ontdek hoe je het onderscheidende
verhaal van de organisatie vertelt en je 
ttoegevoegde waarde zodanig overbrengt
dat de juiste klanten voor jou kiezen en
betalen wat je waard bent.

(Voed je inspiratie
 
Het realiseren van je potentieel begint met
investeren in jezelf. Ontdek wat je 
nodig hebt en waarvan je afscheid moet
nemen om je inspiratie te (blijven) voeden
en uniek te blijven (ook als team!)
 
 

(Beleef een geweldige tijd
 
Dompel je volledig onder in de 
inspirerende omgeving. Je kijkt vanuit
een ander perspectief naar jezelf. Zonder
meegesleept te worden in dagelijkse 
beslommeringen.
 
 



Olga Golubova
   MarCom & PR Advisor
     The Hague & Partners

De workation was een bjizonder
waardevol moment voor mij om

mijn kernwaarden te herontdekken.
Er bestaat geen betere manier om
het branding traject te doorlopen

met een groep eensgezinde mensen
die met grote betrokkenheid, tijd,

aandacht, scherpe vragen en focus
aan de slag waren. Dit in een luxe

vakantievilla! Het heeft mij in ieder
geval de nodige push in de juiste 
richting  gegeven om te  komen
waar ik nu ben. Bovendien was

alles top geregeld! 

Thamar Coenen
  Gezondheidstherapeut

     Vitaliteitspraktijk VitalCare

Gea Lamberts
   Online Business Assistant 

     Meer Zichtbaar

‘Tijdens ‘The Branding Escape' ga je
 even helemaal terug naar de basis. 
De juiste (kritische) vragen helpen 
met het bouwen van je ‘brand’. Het 
maakt niet uit in welke branche je 

werkzaam bent.
 

Ik vond het fijn om hier in 
groepsverband mee aan de slag te 
gaan omdat andere deelnemers 

inzichten kunnen geven waar je zelf
 nog niet over nagedacht hebt. De 

organisatie, locatie en het eten was 
in deze dagen super geregeld!’

'The Branding Escape' was geweldig
 zowel voor mij persoonlijk als

zakelijk! Door stapje voor stapje 
door te nemen wie mijn 

belanghebbend publiek is, wat mijn 
producten en prijzen zijn en mijn
 intrinsieke waarde en drijfveren

etc. is het voor mij nu weer een stuk
 helderder waar ik naartoe wil en 

hoe ik dat voor elkaar krijg.  
Ik heb genoten van Portugal, de 

villa, het eten, het uit gaan eten, de 
mensen. Veel geleerd, voelt super!'



de hosts
'The Branding Escape' is een initiatief van Nijskens Branding Agency,
een collectief van branding professionals. Onze kracht is het versterken
en verpersoonlijken van merken. Dat doen we met de inzet van branding,
content marketing, media & PR.

 

ANGEL NIJSKENS
Eigenaar, reputatie- en 

(personal ) branding strateeg

ESTHER NIJSKENS
Recruitment branding 

en content specialist

YANNICK GEERTS
Sales- en 

brandingprofessional 
(Vlaamse markt)

GWEN OBELS
Branding en 

campagnestrateeg

Meer weten? Bel of Whatsapp 06-23268071  of kijk op www.nijskensbranding.agency/branding-escape



'you become what 
you believe'

Oprah Winfrey



NIJSKENS BRANDING AGENCY |  branding  | content  |  media & pr 

www.nijskensbranding.agency/branding-escape


