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Anuschka Schliessler

serious shopping

Ondernemingsgeest Als personal shopper ben ik 

een kleine zelfstandige en weet ik wat ondernemers beweegt. 

Ondernemen is een mentaliteit. Het betekent dat je altijd 

voor de beste optie gaat en geen genoegen neemt met second 

best. Als ik voor klanten of Serious shopping op pad ga, laat ik 

me door hetzelfde principe leiden.

Hole in One Veel ondernemers zijn op de golfbaan 

te vinden om het nuttige met het aangename te verenigen. 

Een goede uitrusting biedt u de ideale uitgangspositie en 

meteen ráák is dan de Hole in One trolley van het Italiaanse 

merk Quid Italia. De golfkar is speciaal gemaakt voor de 

‘ondernemende’ golfer die ruig en onherbergzaam terrein 

opzoekt.

Tijd is kostbaar Wat u ook onderneemt, zorg 

dat u bij de tijd blijft. Bijvoorbeeld met zo’n handgemaakt, 

te personaliseren horloge, dat uw naam of logo draagt. Ook 

zeer geschikt als geschenk bij jubilea en andere hoogtijdagen.

En de rest Nazomeren met vrienden en familie, ik 

vind dat heerlijk. Met een rugzak vol lekkers naar het strand, 

oplaadbare radio mee. Of ’s avonds in de tuin met een goed 

boek bij het licht van een oplaadbare lamp. Kinderen liggen 

dan al op bed. Misschien wel met een knuffel van de Cuddle

Company, een knuffelfabriek in de sloppenwijken van Johan-

nesburg die zo’n tweehonderd gezinnen de gelegenheid biedt 

om een zinvol bestaan op te bouwen. De Cuddle Company is 

een initiatief van Kidsrights. Deze organisatie zet zich in om 

het leed van kinderen in de derde wereld te verzachten. 

Meer daarover leest u op www.kidsrights.info.

 

 Anuschka Schliessler helpt met haar bedrijf Personal Shop 
Support bij het vinden van originele cadeaus, het organiseren 
van feesten en het zoeken naar een tweede huis of vakantie-
adres. Meer informatie: www.personalshopsupport.nl

Geen tijd en inspiratie om een origineel cadeau 

te vinden? Personal shopper Anuschka Schliessler 

helpt. Speciaal voor deze Seriously selecteerde zij 

zes items voor ondernemende mensen.

Rugzak met verschillende koelvakken. Variërend 
van 2-persoons tas voor wijn en kaas tot een complete 
4-persoons picknickuitrusting. Vanaf € 75,-.

Oplaadbare, spatwaterbesten dige 
radio om buiten van uw favoriete 
muziek te genieten. Ook te gebrui-
ken als versterker voor Mp3-speler. 
Verkrijgbaar in 7 hippe kleuren. 
Na 4 uur opladen, klaar voor 16 uur 
muziekplezier. € 199,-.
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Oplaadbare, snoerloze vessel buitenlamp. 
Geeft 8 uur lang licht, gelijk aan 

40 Watt lamp. € 199,-.

Met meesterhand gemaakt horloge. Kan gepersonaliseerd 
worden, door eigen naam of logo op de wijzerplaat of 
achter in het mechanische binnenwerk te laten graveren. 
Vanaf  € 500,-.

Knuffel van de 
Cuddle Company 
van Kidsrights, € 15,-.

Golf Prestige ‘Hole in One’: robuuste maar verrassend 
lichte trolley met een sterke elektromotor (180 watt) en 
een geheel uit edelstaal vervaardigd fi jnmechaniek. 
Zeer stabiel, slag- en stootbestendig. € 1299,-.


