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Kickstart Traject



Introductiepagina 

INTRODUCTIE

Ieder persoon of merk heeft een eigen  
verhaal. Als style consultant help ik onder-
nemende vrouwen om middels kleding hun 
(bedrijfs)missie & persoonlijke merkverhaal 
te onderstrepen. Daarnaast werk ik  
regelmatig voor merken & bedrijven aan het 
creatief door vertalen van hun bestaande 
merkidentiteit.

Wanneer je voor jou bedrijf dagelijks in de spotlight staat

wil je dat alles klopt. Jij en je kledingstijl vertegenwoordigen

dit bedrijf en kunnen elkaar wel degelijk versterken of juist

ontkrachten. Alter is dé style consultancy voor de onder-

nemende vrouw die zichtbaar wil groeien. Ik help je jouw 

zichtbaarheid te vergroten door je true colors te show-

casen en het creëren van een persoonlijke stijl die jouw 

persoonlijke merkverhaal tot leven brengt. Kleding is het 

comminicatiemiddel om jouw woorden en daden te  

onderstrepen! 

Alter gelooft in equality on all levels 
daarom willen we dat jij gezien wordt!
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WERKWIJZE

Alter werkt van binnen naar buiten. We 
definiëren wie jij bent als persoon en  
fuseren dit met wat je wilt (uit)dragen.
Zo creeër je een herkenbare en persoonlijke 
stijl. Deel je merkverhaal en onderstreep je 
boodschap middels kleding, het kan!

Holistische basis
Alter werkt op maat en hanteert daarbij een holistische

benadering. Dit wil voornamelijk zeggen dat er vanuit het

geheel wordt gekeken en gehandeld.

Waarom? Alter kiest voor deze benadering omdat zij sterk

gelooft in deze werkwijze en uit ervaring weet dat het

effect vele malen krachtiger is wanneer je van binnen naar

buiten werkt.

“In focus en in flow de verbinding en vertaling  

maken van wie jij bent naar wat je (uit)draagt.  

Dat is mijn werk and I love it!”

Input Ik

Stijl

UiterlijkInnerlijk

Output

Wie ben ik en wat 
wil ik vertellen?

Gesprek
Flowschrijven

Personal Moodboard

Wat zie ik om me 
heen? Wat wil ik 
daarvan meene-
men? 

Figuur- & Huidanalyse
Garderobecheck
Personal Shopping
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INHOUD KICKSTART

Je kleding past je letterlijk en figuurlijk niet 
meer. Je bent gegroeid, maar hebt nog niet 
de tijd gevonden om deze groei door
te vertalen naar je kleding(kast).

Een te gek moment! Dit is dé kans om je 
identiteit opnieuw vorm te geven. In het 
Kickstart Traject gaan we aan de slag met 
het herdefiniëren van jouw persoonlijke stijl. 
In een aantal stappen maken we jouw  
uitstralingswens concreet en geven we  
antwoordt op de vraag; wie ben jij en wat 
wil je (uit)dragen?

Het Kickstart Traject bestaat uit twee of drie 1-op-1 sessies 

inclusief personal shopping moment. Gesprek is hier de 

eerste stap. Ik wil graag ontdekken wie jij bent, hoe jij je 

(kleding)keuzes maakt, hoe jij je leven inricht, etc. Na 

afloop van het traject ontvang je jouw persoonlijke stijl- 

dossier boordevol kleur, figuur & shoptips én natuurlijk  

mijn algemene stijl advies op maat.

Activiteiten
• Uitvoerig intakegesprek waarin we jou ‘deeper why’ 

  ontdekken en koppelen aan je uitstralingswens

• Personal moodboard incl. oefeningen en

vertaling van kernwaarden naar uitstralingswens

• Figuur & kleuranalyse

• Garderobe scan & closet clean up

• Personal shopping sessie

• Persoonlijk stijldossier

Tijdsduur
6 á 8 uur

(afhankelijk van kastgrootte)

4 á 5 uur

1 á 2 uur

“Connecting inside & out, that’s the key.”
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PRIJSOPGAVE

Service Sessies/Uren Tarief

Kickstart Traject 2 of 3 sessies € 1575,00 (ex. BTW)
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VOORWAARDEN

• Facturering geschiedt op basis van bovenstaande prijsopgave.

• Prijsopgave is exclusief 21% BTW.

• Eventuele reis- en parkeerkosten vanaf 50 km (á €0,19ct per km) en € 10,00 worden achteraf in  

rekening gebracht.

• De facturering vindt plaats in twee delen. Deel 1 zal in rekening worden gebracht na de XL-sessie.

Deel 2 wordt na afloop van de samenwerking in rekening gebracht.

• Indien de opdracht voortijdig beëindigd wordt, dient de opdrachtgever alle verrichtte werkzaam-

heden te vergoeden.

• De opdrachtgever stelt voor de personal shopping sessie een creditcard of betaalpas ter beschikking.

• De opdrachtgever promoot en introduceert Alter waar zij kan.

• Alter mag naam en beeld van de opdrachtgever gebruiken via social media kanalen.

• De opdrachtgever schrijft na afoop van de samenwerking een testimonial voor de Alter website.

• Deze offerte is 30 dagen na verzenddatum geldig. Indien gewenst kan er na deze periode een nieuwe 

offerte worden opgesteld.

• Voor deze offerte gelden de algemene voorwaarden van Alter.
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“Bewust werken 
aan je uiterlijk met 

je innerlijk als
uitgangspunt.”


