
T H E  B R A N D I N G  E S C A P E  
E X C L U S I E V E  W O R K A T I O N  I N  P O R T U G A L  



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 tijdens 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 
of onze organisatie. 

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. 
 
De workshopsessies beginnen om 10 uur en eindigen om 16 
uur. Tussendoor geniet je van lekkere en gezonde maaltijden. 
Als je vooraf of na afloop even lekker actief wilt zijn kun je 
baantjes trekken in het privézwembad of een wandeling 
maken naar het strand. 
 
Wil je je liever even terugtrekken met een fijn boek of even 
lekker 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. 
Gezellig slenteren door een van de pittoreske dorpjes, een 
balletje slaan op de golfbaan of neem je liever een surfles?  
 
 



de werksessies

Werksessie 1: We gaan weer even helemaal terug naar de 
basis. Het werk dat we doen in deze sessies bereid je voor 
op de komende dagen en de rest van het jaar. Bereid je voor 
op een flinke dosis inspiratie en een energie boost! 

Werksessie 2: Tijdens deze sessie bouwen we voort op je 
visie en dagen we je uit om je merk naar een hoger plan te 
tillen.  

Werksessie 3: Om de juiste opdrachten/klanten aan te 
trekken is het belangrijk om te weten wie dat zijn. Maar ook 
welke pijnpunten jij voor ze oplost, waarom ze daarvoor bij 
jou aan het goede adres zijn. In deze sessie duiken we diep 
in de materie van jouw belanghebbend publiek en wat jij 
kunt doen om een aantrekkingskracht voor je gewenste 
klanten te realiseren.  



de werksessies (vervolg)

Werksessie 4: Stap voor stap gaan we in kaart brengen wat je 
concreet kunt doen om je waarde in de ogen van je 
(potentiële) klant te vergroten. Je leert hoe je jouw waarde 
duidelijk kunt overbrengen op jouw publiek en krijgt tools 
aangereikt die je meteen kunt toepassen. 

Werksessies 5: In deze laatste sessie ga je aan de slag met 
een concreet actieplan en het stellen van doelen voor de 
korte en lange termijn. Je maakt inzichtelijk wat je moet je 
aanpassen in je huidige branding om je business naar een 
hoger plan te tillen en de juiste klanten aan te trekken. 



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 
toegevoegde 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 en de 
organisatie. Zonder meegesleept te 
worden in dagelijkse beslommeringen.  



de villa's

Villa Atlantico 

Algarve 
 3   3-6 

Villa Maxima 

Lissabon  
 9   8-18 





de setting 

Algarve 

Villa Atlantico ligt in het pittoreske vissersdorp Praia do Carvoeiro, centraal in het 
zuiden van Portugal. De regio, Algarve genaamd, heeft de meeste zonuren van Europa. 
De dichtstbijzijnde luchthaven is Faro, ca. 40 minuten rijden. Vanuit de villa heb je een 
prachtig uitzicht over het landschap en ben je binnen enkele minuten op een van de 
mooie strandjes in de buurt. Bezoek de mooie plaatsen Vilamoura, Lagos of Portimao. 
Een dagje surfen doe je in Sagres, het uiterste zuidwestelijke punt van Europa.  

Lissabon 

Villa Maxima ligt in natuurpark Sintra (UNESCO werelderfgoed) op 900 meter van het 
strand. Op 15 kilometer ligt het historische Sintra. Op 13 kilometer ligt het 
kosmopolitische Cascais, met een mooie jachthaven, leuke winkeltjes, gezellige 
restaurants en mooie strandjes. De levendige hoofdstad Lissabon is 40 minuten rijden. 
Voor de strand- en watersportliefhebber is Guincho een aanrader. Deze plaats ligt op 
ongeveer 20 minuten rijden.  



Cascais 

Sintra

Praia do Carvoeiro 

Vilamoura 



het programma

DAG 1: AANKOMST EN GEZAMENLIJK DINER 

16.00 uur  welkom en check in 
19.00 uur gezamenlijk diner 

DAG 2: (HER)ONTDEK JE MERK 

09.00 uur   Ontbijt 
10.00 uur    Start workshopsessies 
13.00 uur    Lunch 
16.00 uur    Einde workshopsessies 
19.00 uur    Diner 



het programma (vervolg)

DAG 3: VRIJ PROGRAMMA 

DAG 4: BUITENGEWOON BRILJANT 

09.00 uur   Ontbijt 
10.00 uur    Start workshopsessies 
13.00 uur    Lunch 
16.00 uur    Einde workshopsessies 
19.00 uur    Diner 



het programma (vervolg)

DAG 5: AFSLUITING EN TERUGREIS 

09.30 uur     Gezamenlijk ontbijt 
11.00   uur    Uitchecken uit de villa 
........              Transfer naar het vliegveld 



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’. Daarvoor 
hebben we de samenwerking opgezocht met regelneef en 
kok Sjoerd Commandeur van VillaForum. Met zijn bedrijf is 
hij gespecialiseerd in de organisatie en catering van 
workations. Het zal je aan niets ontbreken!  



de verzorging (vervolg) 

4 overnachtingen in een privékamer
transfer van en naar het dichtstbijzijnde vliegveld 
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



'The Branding Escape' was 
geweldig zowel voor mij 

persoonlijk als zakelijk! Door stapje 
voor stapje door te nemen wie mijn 

belanghebbend publiek is, wie is 
mijn avatar, product, intrinsieke 

waarde, prijs 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!'

‘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!’ 

'Tijdens de workation stond het 
onderwerp Versterk-Je-Eigen-Merk 

centraal. Dit was een bijzonder 
waardevol moment voor mij om mijn 

kernwaarden te herontdekken. Er 
bestaat geen betere manier om een 
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!'

Olga Golubova 
 MarCom & PR Advisor 
 The Hague & Partners

Thamar Coenen 
 Gezondheidstherapeut 

 Vitaliteitspraktijk VitalCare

Gea Lamberts 
 Online Business Assistant 

 Meer Zichtbaar



de hosts

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

ESTHER NIJSKENS

Recruitment branding

en content specialist

ANGEL NIJSKENS

Eigenaar, reputatie- en

(personal ) branding

strateeg

YANNICK GEERTS

Sales- en

brandingprofessional 

(Vlaamse markt)

GWEN OBELS 

Branding en

campagnestrateeg

Meer weten? Bel of Whatsapp 06-23268071  of mail angel@angelnijskens.com



'you become what 
you believe'

Oprah Winfrey




