
Meer kans op succes?

Volg een imagotraining  

bij La Strada!



Succes is een keuze zeggen sommige mensen.  
Daar valt over te twisten, maar je kunt er wel voor 
kiezen om je kans op succes significant te vergroten. 
Met de imagotraining van La Strada bijvoorbeeld. 

 Het belang van een goede presentatie
Kleding, houding en gezichtsuitdrukking spelen een 
grotere rol dan je denkt bij het behalen van succes. 
Daarmee bepaal je hoe je overkomt, welke (eerste) 
indruk je maakt. En daar kan veel van afhangen: 
een baan, een contract, of zelfs een partner. De 
imagotraining van La Strada leert je hoe je jezelf het 
beste kunt presenteren, in elke denkbare situatie. 
Zodat je – zowel privé als professioneel – ongekende 
resultaten kunt boeken.

 Jezelf worden
La Strada beschikt over ruime ervaring in het werken 
met mensen. Daardoor lukt het ons om snel een 
helder beeld van de persoonlijkheid van onze klanten 
te krijgen. De imago- en stijladviezen sluiten daar 
naadloos bij aan, hebben een positieve insteek en 
zijn to the point. Het idee daarbij is om mensen zo 
authentiek mogelijk te laten overkomen. Want ons 
motto is: het beste dat je kunt worden is jezelf!

 Workshops en individueel advies
Iedereen kan er goed uitzien – tenminste … als je 
weet waar je op moet letten! La Strada laat je graag 
zien wat de mogelijkheden zijn en welke kleding en 
houding het beste bij jouw persoonlijkheid en functie 
passen. Je kunt bij ons terecht voor zowel verschillende 
workshops als een individueel kledingadvies. We 
werken voor een uiteenlopende klantenkring: van 
bedrijven en zelfstandige ondernemers tot particulieren 
die bijvoorbeeld een workshop boeken voor een feest 
of vriendenuitje. 



La Strada ontwikkelt voor elke doelgroep een passende 
workshop, die interessant, leerzaam maar ook grappig 
kan zijn. Workshops worden gegeven bij bedrijven, 
gewoon thuis bij klanten of op een locatie in Bunnik, 
waar La Strada gevestigd is. 

 Wat onze klanten zeggen
“Ik wist niet hoe belangrijk de eerste indruk was, tot ik 
een training bij La Strada volgde. Hierdoor heb ik de 
baan gevonden, waar ik steeds naar op zoek was.”
- Rob, outplacementkandidaat -

“Omdat ik me nu beter kan presenteren, leren mensen 
mij beter kennen zoals ik ben. Dat had ik jaren eerder 
moeten doen!” 
- Esther, secretaresse -

“La Strada heeft hart voor de mensen. De feedback die 
ik tijdens de training ontving was confronterend, maar 
heeft me enorm geholpen om te laten zien wie ik ben 
en wat ik daarmee kan bereiken.” 
- Karin, directeur mediadiensten -

 Wat La Strada biedt
• Kledingworkshops voor particulieren (groep)
• Persoonlijk kledingadviezen (individueel)
• Zakelijk advies (individueel of kleine groep)
• Imagotraining (groep)

Voor meer informatie over La Strada, data, prijzen 
en inhoud van de trainingen kun je terecht op onze 
website op www.lastrada-imago.nl
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