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De hele zaal deed enthousiast mee...

Rainbowsol Power Boost 2012

Bruisend, swingend en
inhoudelijk sterk openingsfeest is een groot succes

Robert Bosch heet namens Rainbowsol iedereen welkom en introduceert gastspreker Jerry Helmers.
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Het was beslist een gok van Rainbowsol, maar die pakte ongekend goed uit. We hebben het over de eerste Rainbowsol
Power Boost, die op 3 april in Leerdam heeft plaatsgevonden. Een avond om te stimuleren en te motiveren om ondernemers,
leveranciers, winkeliers en vaklui met een positieve en vooral krachtige glimlach het nieuwe verkoopseizoen in te laten gaan.
De Power Boost was een idee van Robert Bosch. Hij moet er rekening mee houden dat hij het evenement nu elk jaar zal
moeten organiseren, want de reacties waren ongekend positief.

Toch was het even wennen voor de meer dan

Jerry Helmers toevertrouwd. Hij refereerde aan

130 bezoekers, die uit het hele land naar de tot

de zeven competenties die ondernemers beslist

beweging is goed voor de mens. Daardoor komen

een gala-achtige setting omgebouwde hal van

moeten ontwikkelen om écht succesvol te zijn.

de juiste stoffen vrij die je motiveren om je focus

Rainbowsol waren gekomen. Want, wat kon men

Daarmee lokte hij op momenten niet alleen inte-

te houden. Dat is wetenschappelijk bewezen!”

verwachten? Gastspreker Jerry Helmers, naast

ressante discussies uit in de zaal, het leverde ook

Deze ‘energy move’ was een verrassende – maar

mediaman ook nog Telegraafcolumnist en voorzit-

hilarische anekdotes op. Ook interessant was de

natuurlijk voorgeprogrammeerde – wending van

zomerse muziek aan het dansen te krijgen. “Want

ter van ZZP Netwerk Nederland, durfde in ieder

vraag of concurrentie wel of niet bestaat. Volgens

de Power Boost, waaraan iedereen met een brede

geval de uitdaging aan om vanaf het podium

Helmers heb je niet genoeg gewerkt aan je eigen

glimlach meedeed. De gezellige borrel achteraf

iedereen in de zaal ‘uit de tent te lokken’. “Want,

onderscheidende vermogen als je zegt dat je last

maakte de avond helemaal ‘af’.

we gaan het vandaag niet hebben over zonwe-

hebt van de concurrent. En bestaat de crisis wel

ringen”, stelde Bosch al bij zijn opening. “We

of niet? De zaal was verdeeld. En… hebben onder-

Directie en medewerkers van Rainbowsol zien met

gaan het hebben over ondernemerschap. Wát

nemers nooit geluk of wordt geluk afgedwongen?

veel tevredenheid terug op een fantastische en

zijn nu de factoren die bepalen of je wel of niet

Wie het wist, mocht het zeggen!

een succesvol ondernemer bent? Wat vindt ú

inspirerende bijeenkomst. “Het kan nu bijna niet
meer misgaan met de verkopen in het nieuwe sei-

daarvan? En waarom laten we ons toch zo leiden

Tijdens de avond werd er ook nog geswingd.

zoen!”, aldus Robert Bosch. “Daarom is de Power

door ‘de crisis’?” De interactieve presentatie

Na de pauze slaagde Helmers er in – om met

Boost voor herhaling vatbaar. We kunnen weer

die Robert Bosch voor ogen had, was wel aan

twee vrijwilligers uit de zaal – alle bezoekers op

aan de slag…”

■

Jerry en zijn secondanten krijgen de zaal goed in beweging!
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