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www.moodymoments.com voor origineel design, cadeaus en meer 

high velocity photography caught in porcelain
m i l c h m o m e n t e

In september 2011 is Passion 4 Events (www.passion4events.nl) ontstaan. Na 12,5 jaar als management onder-

steuner te hebben gewerkt en daarnaast ook events te hebben georganiseerd, was deze stap een logische keuze. 

Na het afronden van mijn studie Vrijetijdsmanagement, stond niets mij meer in de weg om mijn droom te verwe-

zenlijken: Het organiseren van betekenisvolle momenten. Niet zomaar een bedrijfsevenement, maar met inhoud, 

emotie en interactie. Heerlijk als ik iets moois kan verzinnen en uitvoeren, wat een ander ook leuk vindt. Ik 

nam altijd al het initiatief om voor vriendinnen uitjes/reizen te verzinnen. Organiseren zit in mijn bloed!

Met veel plezier maak ik ook voor u een bedrijfsevenement op maat. Geen saai feestje, maar pure bele-

ving. Ik zorg ervoor dat uw strategie en doelstellingen zich vertalen in een creatief concept. Ik verzorg het 

totale projectmanagement. Als de deelnemers van het event inspiratie hebben opgedaan, verbonden zijn 

en met een big smile naar huis gaan, dan gaat mijn hart sneller kloppen en is mijn missie volbracht. 

Ondernemen: Vrijheid om eigen tijd zelf in te delen. Werken op je eigen manier en wanneer het jou 

uitkomt. In de toekomst wil ik nog meer events organiseren, waarmee ik mensen kan inspireren en 

verbinden. Evenementen organiseer je 

met een doel, dat dient als marke-

tinginstrument. Een goede manier 

om als bedrijf de band met relaties 

te versterken.

www.passion4events.nl 

S amira organiseert het...                  

Samira Pel, Freelance event manager

32 jaar | reizen | fotografie | eten/drinken | koken 

lezen | yoga | zwemmen | evenementencoördinator 

CliniClowns | lid Freelance Event Professionals
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Bij CéCé womans wear
is een uitstekend
mode-advies en 

persoonlijke aandacht 
de normaalste zaak 

van de wereld.

Winkelen op afspraak is 
ook mogelijk buiten

de reguliere openings-
tijden. Ook voor de 

zakenvrouw en haar 
collega’s kunnen wij 
een avond plannen 

vol met kleding-
adviezen van
onze styliste.

Geïnteresseerd?
Neem contact met

ons op zodat we het 
kunnen inplannen.

Achterom 99
3311 KB  Dordrecht
T 078-6135359

E mode@cecewomanswear.com


