Intyg för Carina Hansson Bergs ideella engagemang för Våga Vara Vänner

Om oss
Våga Vara Vänner är en grupp erbjuder kvinnor en plattform via en av de största sociala mediekanalerna,
Facebook, för att hitta nya väninnor i Stockholm. Vårt mål är att tillhandahålla en plattform för kvinnor i alla
åldrar ska få nya fina relationer hör i Stockholm. Vi vill även blanda vänskap med kunskap så att de relationer
som bildas är långvariga och givande.
Vi vet av erfarenhet att man lättast hittar vänner när man träffas utanför skärmen. Vi driver gruppen tillsammans
med våra medlemmar ordna olika former av träffar utifrån vad som efterfrågas. Det är allt ifrån spontanträffar,
mingel, aktivitetsträffar till föreläsningar.
Illusionen om det perfekta livet är en myt som vi vill krossa. Det ska inte vara tabubelagt att känna att man vill
ha vänner oavsett anledning och vi hyser stor respekt och stolthet över alla våra medlemmar som tar steget mot
ett liv med nya relationer.
Vi tycker inte att det ska vara svårt att hitta vänner varför vi nischat oss på att träffas i verkligheten genom olika
typer av träffar då vi anser att det personliga mötet är det allra bästa sättet att hitta vänner.
Samarbetet
Våra medlemmar fick vid två tillfällen förmånen att delta på en mycket inspirerande och informativ workshop
som pågick under cirka 2 timmar per workshop hos Carina.
Carina är en mycket professionell, trevlig och karismatisk person och hennes förmåga att föreläsa var otroligt
uppskattad.
Hon såg till att alla var inkluderade, sedda och fick möjlighet att ställa frågor. Hon bjöd både på sig själv, ett
brett smörgåsbord av tilltugg samt hårprodukter, baserad på en individuell håranalys.
Carina gjorde dessa två workshops helt ideellt och tack vare hennes generositet så kunde deltagarna mötas och
genom kunskap lära känna varandra. Hon är därför en förebild både som medmänniska och egenföretagare, och
bidrar till den positiva och hjälpsamma kultur och atmosfär som är så viktig för kvinnorna i vår grupp.
Vi är väldigt tacksamma och nöjda för allt vi fick lära oss om hårvård från Carina och ger mer än gärna våra
varmaste rekommendationer.
Har ni frågor så får ni mer än gärna kontakta mig.
Med vänligaste hälsningar
Jade Warselius
Grundare av Våga Vara Vänner
Telefon 070-4070292
Mail: vagavaravanner@hotmail.com

