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asperge
“plus” 
pakket

Een origineel 
asperge stekerskist 

€ 7,50

Een kilo extra 
asperges € 8,95

Een extra fles Pinot 
d’Alsace € 9,00

Verzendkosten

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% btw.

Asperge-geschenk
€ 34,90 per relatie
excl. 21% btw.

Inhoud:

1 kilo asperges

1 fles Pinot d’Alsace

1 maal receptuur aspergemaal

1 houten kist met schuifdeksel en 
aspergeopdruk. 

1 maal verzending in Nederland

APRIL - MEI 

ASPERGE-SEIZOEN
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Toelichting voorzijde. 

Zou je denken dat enig verband tussen de 3 statements aan de voorzijde ontbreekt, dan 
moet ik je teleurstellen. Maar daar moet ik er nog een weetje aan toevoegen: wist je dat 
25% van wat wij consumeren wordt opgenomen door onze hersenen? 

In het zogenaamde limbische systeem van ons brein wordt 90% van alle besluiten genomen. 
Dat is het onbewuste stuk van onze hersenen. Pas daarna wordt het besluit gerechtvaardigd 
door onze ratio. Dat strookt overigens zelden met de primaire reden waarom we voor ‘iets’ 
kiezen. Maar, gelukkig zijn we ons daar niet of nauwelijks bewust van. 

Een belangrijke overweging in het maken van keuzes is ‘het goede gevoel’ want, dat 
draagt bij aan onze overlevingskans. En dat goede gevoel wordt 100% gevoed door het feit 
of andere mensen, bijvoorbeeld jouw zakelijke relaties, je het gevoel geven dat je ‘ertoe 
doet’.  

Dat is vertrouwen. Iemand in het voorjaar verrassen met een gaaf aspergepakket landt  
daardoor dus op twee verschillende wijze in het limbische deel van je zakelijke relatie: 

1. Door dit gebaar geef je de ander het gevoel: ‘je doet er toe ’, waardoor de ander jou de 
business sneller gunt. 

2. De asperges is een super gezonde groente (oa. door het hoge vochtgehalte komen de 
mineralen sneller in onze systemen) en, daarmee waardevol voedsel voor het functioneren 
van onze hersenen. Die daardoor nog duidelijker het onbewuste kunnen stimuleren om de 
juiste beslissing te nemen. 

In volle overtuiging, 
Best,  
Frank Louwers
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