
2016 was voor mij een jaar vol heel veel positieve energie! 
De start van mijn bedrijf sixSENSE live communication op 1 juni gaf een enorme 

energieboost, evenals de daarbij horende intense samenwerking met enthousiaste 
opdrachtgevers en leveranciers. Daar kwam eind dit jaar de verhuizing naar mijn 

nieuwe woning en kantoor in West-Graftdijk bij!
Het waren geweldige, inspirerende momenten: stappen in een nieuw leven als  

ondernemer, met pure ontmoetingen met fantastische mensen.

Dank je wel!
Ik ben meer dan ooit gaan zien, horen, ruiken, proeven en voelen wat mijn klanten  
belangrijk vinden. En ik heb in projecten daar mijn sixSENSE aan mogen toevoegen. 

Daarom wil ik iedereen bedanken! Jullie hebben mij geweldig gesteund bij de start van 
mijn bedrijf. Ik ben erg blij met de opdrachten die mij werden gegund.

In opdracht van KWR verbleef ik voor Watershare als accountmanager down under in 
Brisbane. Voor Lekkerland organiseerde ik de stand op de Tabakretail 2016. Als dame in 

de bouwwereld was ik acquirerend en organisatorisch actief voor Bot Bouwgroep.
Ook bedankt The Inside voor de opdrachten als freelance projectmanager voor Netflix 
en BYD. En ANVA verbond ik met hun klanten op de Verzekeringsbranchedag. Het jaar 

sluit ik momenteel af met een opdracht voor een tijdelijke sfeerinrichting voor 
Heineken op de ijsbaan in Dordrecht. Zonder deze loyale opdrachtgevers had ik nooit 

zo’n geweldige start kunnen maken. Dank voor het vertrouwen, allemaal!

Blij ben ik ook met de fijne samenwerking met ontwerpers, leveranciers etc. 
Ook dankzij hen kan sixSENSE live communication floreren en verder groeien. 

Op allerlei manieren kreeg ik steun, van mensen die gewoon in mij geloven en niet 
direct een belang in mij hebben. Dank je wel allemaal! 

Voor het vertrouwen en voor de fantastische samenwerking.

2017
Het nieuwe jaar start met een paar mooie opdrachten voor Sweetlife @ ISM, 

Fassawall @ BAU 2017 en Morgo/Fassawall @ de Week van de Bouw. 
Andere concrete leads lopen al.

Het belooft wederom een Super Jaar te worden met groei, mooie 
projecten, bijzondere ontmoetingen en opdrachten.

Cindy Giling
www.sixsense.live

Ik wens jullie allemaal 
fijne feestdagen en een geweldig, 

fantastisch en succesvol 2017! 
Vol positieve energie en heel veel sixSENSE! 

Ik heb er zin in!


