Gratis foredrag, coaching og forårsrabat på
kurser
Denne mail indeholder grafik, så hvis du ikke ser det kan du læse mailen i din browser

Godt nyt fra DDZ til dig
Kære Gæst,
Så får vi ny hjemmeside i næste uge - Jubii!
Hjemmesiden ligner den gamle, men er nu blevet responsiv, hvilket betyder at den tilpasser sig mobil
og tablet.
Det gør det nemmere at læse om vores kurser og tilbud når som helst og hvor som helst. Der ud over
er der naturligvis kommet ekstra funktioner til, og meget mere venter forude.
Link-udveksling
Vi vil også gerne slå et slag for vores service, hvor vi på hjemmesiden linker til dig der er
uddannet behandler fra DDZ. Det er en link-udveksling, som både kommer dig og os til gode. I
praksis kræver det blot, at du har en hjemmeside, hvor du linker til ddz.dk (eks. kan du skrive at du er
uddannet her fra og angive www.ddz.dk som link). Når det er gjort sender du besked til os med
din profession, navn, by, hjemmeside, evt. et par ord om dine behandlinger - Og så kommer du på
vores behandlerliste.

Gratis foredrag
Kom og hør om Bach's Blomsterremedier. Tirsdag d. 12 maj 2015 kl. 17.00 - ca. 18.30 i Herlev.
Tilmelding nødvendigt, skriv til ddz@ddz.dk

Gratis coaching
Har du lyst til at udfordre dig selv og dine tanker så læs mere om tilbuddet her. Det koster dig ikke
noget, andet end din tid. Det foregår i Frederikssund.

Få studierabat
Få studiefordele med et studiekort fra DDZ. Gå ind på sulfo.dk og bestil som studerende på Den
Danske Zoneterapeutskole, så kan du opnå rabat i butikker osv.

Forårsrabat på kurser
Netop nu får du 10 % på hele din bestilling, når du køber mere end et kursus på samme tid. Alle
vores kurser er naturligvis RAB-godkendte.

Kurser der starter snart

Hjælp din baby - Babyterapi for forældre, afhjælp uro, kolik, spændinger osv.
Afholdes 18. & 25. juni.

Til august kommer også:
Ryg/Nakkeskole
Meredianlære & 5 element
Hot Stone Massage
Stor efterspørgsel på massage
Skal du med på bølgen, så starter vi dag-massagehold d. 6. maj. Læs mere her

De bedste hilsner
Lene Schmidt, Skoleleder
Den Danske Zoneterapeut Skole ApS
Tornerosevej 72, 2730 Herlev
Tlf. 51237723
ddz@ddz.dk
www.ddz.dk
Følg med os på Facebook, tilmeld dig på www.facebook.dk
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