the S O U K
D E PA R T M E N T
workation 15 - 20 april
met co-host confetti collective

" We rise by lifting others"
Een van mijn favoriete quotes. Een van de redenen waarom ik in 2017 gestart ben
met het organiseren van workations. Een van de redenen waarom ik het nog steeds
doe.

Ik ben mijn eerste bedrijf gestart in 2013, de tweede in 2016, de derde in 2017 en de
vierde in 2018. Drie daarvan staan inmiddels niet meer op mijn naam, behalve The
Souk Department. Want 'dingen' organiseren in Marrakech is wat ik het liefste doe.
De workations zijn daar een heel groot onderdeel van.

Het is magisch om er zelf iedere keer bij aanwezig te zijn. Om mijzelf constant te
omringen met ambitieuze, leergierige en inspirerende ondernemers. Om mijn rolmodellen mee te nemen als coaches. Want als ondernemer ben je nooit uitgeleerd. En
dat gun ik jou ook.
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Marrakech
In het vliegtuig stappen en nog geen vier uur later een duizend-en-één nacht
setting inwandelen. Dat doe je in Marrakech. Duidelijk Arabisch en waarschijnlijk
kleurrijker dan welke stedentrip ook. Enorm upcoming, magisch en authentiek.
In Marrakech draait alles om de medina. Het hysterische Jemaa El-Fnaa plein vol
sinaasappelsapverkopers, henna artiesten, acrobaten en slangenbezweerders. Dat wil
zeggen, voor toeristen. Locals gaan liever naar Gueliz – de nieuwe stad – vol westerse
winkels en restaurants. Eerlijk is eerlijk, daar vinden wij niet zo gek veel aan dus
blijven we in de Medina. Waar we inmiddels enorm veel te gekke hotspots ontdekt
hebben, die voor menig toerist nog een geheim zijn.

Marrakech is niet de hoofdstad van Marokko (dat is Rabat), maar het is wel een van
de Koningssteden en misschien wel de meest geliefde stad in het land. Wij snappen
waarom. Het is karakteristiek, je kan er eindeloos shoppen, bent nooit uitgekeken en
je kan er onwijs goed eten. Ook is Marrakech een stad van contrasten. Er zijn enorm
rijke mensen, maar je loopt ook langs straatarme bedelaars. Je ziet vrouwen die
compleet gesluierd zijn en Marokkaanse vrouwen in crop tops. Er is enorme chaos en
drukte, maar ook serene rust.

Shoppen in Marrakech doe je in de souks. Een met riet overdekte markt die lijkt op
een ongeorganiseerde bende van ellende, maar waar wel degelijk structuur inzit. Er
is een hoofdstraat, die je als toerist niet zult herkennen, met daarom ook duurdere
prijzen. Daar omheen zijn de wijken ingedeeld per ambacht en vind je de authentieke
marktlui.

WEDDING
PLANNIN

You might have seen our workations in

testimonial
'"De workation met The Souk Department was
de beste investering in mijn bedrijf ooit! Het
ontvangst, het programma, de workshops en
de challenges waren geweldig. Tijdens de eerste
dag kreeg ik al zoveel inzichten en je leert niet
alleen veel over je bedrijf maar ook over jezelf
als persoon, wat deze workation zo ontzettend
waardevol maakt. Ondanks dat je met een
groep bent waarbij niemand elkaar kent, voelde
het al snel als een hechte vriendinnengroep.
Iedereen was open en behulpzaam, wat ervoor
zorgde dat je ook veel goede tips van de andere
ondernemers krijgt. Al met al een geweldige
week!"
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WORK ATION
Wat doe je als je voor jezelf werkt en je bedrijf alle aandacht nodig heeft, maar je
ook graag even naar de zon wilt? Dan ga je op workation. Op werkvakantie dus. In
Nederland is het nog niet zo’n bekend begrip, maar in andere landen kiezen de meeste
ondernemers ervoor om minimaal twee keer per jaar zo’n trip te boeken. Maar wat zijn
de voordelen en waarom is dit een goede investering?

1. TIJDENS EEN WORK ATION BEN JE MET GELIJKGESTEMDEN
Tijdens de workation ben je met like minded vrouwen. Waarschijnlijk heb je de leukste
vriendinnen en de liefste familie, maar is er op het gebied van werk toch afstand. Ze
begrijpen niet volledig wat je aan het doen bent en hoe veel tijd het kost. Tijdens een
workation ben je met alleen maar ondernemers die ook vanuit hun grootste passie
werken. Zo fijn om zes dagen te sparren met personen die hetzelfde meemaken en vanuit
hun kennis en ervaring met je meedenken. En wat dacht je van alle business kansen die
je krijgt met zo’n groep ondernemers? Er komen altijd mooie nieuwe samenwerkingen
uit voort.

2. EEN WORK ATION STIMULEERT CREATIVITEIT
Helemaal als je in een inspirerende omgeving zonder afleiding bent. Je (her)vindt je
creativiteit en krijgt nieuwe inspiratie. Het is bijzonder om te zien wat een andere
locatie met je doet. Tel daar alle input van de andere ondernemers, de workshops en
masterminds bij op en je brein stroomt over met nieuwe creativiteit en ideeën!

" You owe it to yourself to be everything you' ve
ever dreamed of being."

"Ik twijfelde eerst om mee te gaan, omdat het best een
investering is, maar het wa s de beste belissing ooit. Ik
heb enorme stappen met mijn bedrijf gezet door de
workshops en input van anderen, maar daarnaa st heb ik
-onverwachts- ook veel persoonlijke stappen gezet die zich
weer terugvertalen in mijn bedrijf. Ik kan niet wachten om
thuis alles verder uit te werken" .
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3. HET IS DE PERFECTE MIX VAN BUSINESS EN PLEASURE
Iedereen heeft tijd voor zichzelf nodig, ook jij. Tijdens een workation ben je veel met
je bedrijf bezig, maar is er ook genoeg tijd om te ontspannen en een nieuwe cultuur
en plek te ontdekken. Wij gaan naar Marrakech, waar de zon altijd schijnt, dus aan
vitamine D, roze muren, inspirerende plekken, Instagram foto’s en de lekkerste
food hotspots geen tekort! Je leert ook meteen hoe het is om locatie onafhankelijk
te werken. Want als je extra inspiratie nodig hebt, wilt ontsnappen aan de dagelijkse
sleur of zin in de zon hebt, dan werk je toch voor een tijdje vanaf een andere plek? Dat
is het voordeel van eigen baas zijn: het kan!

4. WERK A AN JE BEDRIJF IN PLA ATS VAN IN JE BEDRIJF
Je werkt met veel meer focus als je niet in je vertrouwde omgeving aan het werk bent.
Je kent het wel: mails beantwoorden, klanten bellen, deadlines halen... Dagelijks ben
je bezig in je bedrijf omdat het zo druk is. Maar wanneer neem je nu de tijd om aan je
bedrijf te werken? Beslissen waar je heen wilt, doelen stellen, evalueren of je doet waar
je het gelukkigst van wordt, of je prijzen omhoog kunnen, nieuwe projecten en ideeën
uitwerken? Waarschijnlijk niet zo veel als je zou willen. Dat doe je op een workation,
met volledige focus, zonder je druk te hoeven maken om het huishouden, de boodschappen en vrienden en klanten die veel van je tijd opeisen (hoe leuk ze ook zijn).

5. HET IS EEN WA ARDEVOLLE ZAKELIJKE IN VESTERING
Misschien wel een van de beste die je kunt maken op het gebied van persoonlijke en
zakelijke groei. Al bovenstaande redenen en dat zes dagen lang. En wat misschien nog
wel het beste is: je kunt een workation als zakelijke kosten opgeven, dus het is ook nog
eens aftrekbaar!

Coaches: Raisa en Elsa van
The Confetti Collective
Raisa & Elsa zijn de eigenaressen van The Confetti Collective en
DarlingHQ. Met The Confetti Collective helpen ze creatieve ondernemers
als branding & online marketing strategen. Zij nemen het werk niet
voor je uit handen, maar zorgen dat je zelf - vol vertrouwen en met de
juiste kennis, aan de slag kunt gaan om jouw branding & marketing aan
te pakken op een manier die bij jou past en je onderscheidt in de markt,
waardoor jij je bedrijf kunt laten groeien op een duurzame manier.

Dit doen ze door hun kennis te delen via de online & offline membership:
The Confetti Academy, via de 1 op 1 strategie sessies & door een half jaar
coaching traject; Mastermind Intensive.

En in april 2020 gaan ze met ons mee om jou verder te helpen om een
duidelijke strategie op te zetten voor je bedrijf, zodat jij jouw bedrijf zo
kunt gaan ombouwen dat je echt kunt gaan ondernemen vanuit vrijheid.
(Wat dat voor jóu ook mag betekenen).

1| your best year ever
door.

3| creëer een expert
status

RAISA EN ELSA - CONFETTI COLLECTIVE

door.

Wanneer je besluit er écht voor te gaan en jouw bedrijf 200%
te geven, is kritisch naar jezelf kijken een van de belangrijkste
facetten om mee te beginnen. In deze workshop gaan we aan
de slag om duidelijk krijgen waar je naar toe wilt, word je

RAISA EN ELSA - CONFETTI COLLECTIVE

Je kent het vast wel. Je hebt een mooi plan liggen, maar wat

WORKSHOPS
workation .

bewust van waar je valkuilen liggen, zetten we zwart op wit
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waar je NIET op wilt leveren in dit proces als ondernemer

nu? Want hoe kun je dit nou in de praktijk gaan realiseren? In
deze workshop gaan we aan de slag met je content strategie.
We gaan kijken naar welke kennis jij kunt gaan delen, om te
zorgen dat je de uitlijning van workshop twee ook kunt gaan

én leer je om te ontdekken hoe jij jezelf kunt verder helpen

realiseren. We gaan niet alleen content ideeen verzinnen,

wanneer de stemmetjes in je hoofd je droom over proberen

maar we gaan ook zorgen dat jij jouw eerste blog/podcast/

te nemen. Vervolgens maken we samen een strategisch

video/e-book ook gaat realiseren. En nee, daar hoef je niks

plan waarmee jij toewerkt naar 'your best year ever'. Om

extra’s voor mee te nemen.

vervolgens vol focus te kunnen werken aan een bedrijf dat
jou de vrijheid geeft waar je naar op zoek bent.

2| rock jouw funnel
door.

RAISA EN ELSA - CONFETTI COLLECTIVE

Wanneer je wilt ondernemen vanuit vrijheid, is de volgende
stap om naar je funnel te gaan kijken. Dit bestaat uit je
aanbod, maar ook uit de manieren waarop jij (de juiste!)
klanten laat weten dat jij er bent en zorgt dat ze de, voor
hen juiste, keuze kunnen maken. Met inmiddels een flinke
zoektocht naar onze eigen, juiste funnel, zijn we heel wat
inzichten rijker en delen we graag onze failures en successen
met jou, zodat jij jóuw funnel kunt gaan rocken en klanten
jouw sneller gaan vinden.

PRICING

Tijdens deze workation van The Souk

INBEGREPEN

Department ga je vijf dagen lang samen met

�

Drie workshops door Elsa
en Raisa van The Confetti
Collective

�

Vijf overnachtingen (2p per
k a me r) i n e en foto gen ieke
prive riad incl. dakterras.

�

Tr a n s f e r va n e n n a a r
l u c h t h a v e n M a r r a k e c h o p 		
a a n komst- en ver trekd a g.

�

Een professionele fotograaf
die de gehele workation voor
ons vastlegt.

sparringpartners voor het leven te ontmoeten.

�

Uitleg over stad en cultuur:
tradities, manier van kleden,
va luta, insights en meer.

De totale waarde van al het bovenstaande is

�

H e t e - b o o k v a n T h e S o u k 		
Department met alle hidden
gems in de stad.

�

E en inter ieu r, fa shion en
kruiden shopping tour in de
sou k s (lok a le ma rkten).

andere go-getters aan jouw bedrijf werken
op een van de meest inspirerende plekken
ter wereld. Na deze dagen kom je opgeladen,
gemotiveerd en enorm geïnspireerd terug
van een onvergetelijke trip. We zijn in totaal
met een groep van ongeveer tien. A llemaal
met dezelfde mindset en dus de kans om

€ 2990,- en het maken van connecties voor
het leven met andere ondernemers, en de
mate waarin jouw bedrijf gaat groeien, is
natuurlijk priceless. Maar relax, je kan nu
mee tijdens deze fantastische trip voor maar:

€ 1595,-

�
Maaltijden:
		
vijf keer ontbijt
		
twee keer lunch
		
twee keer diner
Iede re d ag i s e r ee n m a alt ijd vr ij, zod at je
zelf o ok op pa d kunt of ju i st lekke r e ve n
do o r k an we rke n op ee n te gekke hot spot.

"Invest your money and your energ y into something that is going to contribute to your growth. The best
investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn ."
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