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BOBO-GEZICHT GAAT VOOR TITEL VAN
MISS BELGIË!
Op de cover van Bello magazine staat deze keer de ravissante Silvana Spyros, 25 jaar oud en deelneemster aan
Miss België. Als dochter van een Griekse papa en een
Italiaanse mama is het meteen duidelijk waar de zuiderse
looks van Silvana vandaan komen. Logischerwijze is ze

“BESPAAR MEER TIJD & GELD”

Pro-Bizz biedt administratieve ondersteuning
aan bouwbedrijven van elk formaat.

in beide landen dan ook al een aantal keer op vakantie
geweest. Deze pientere meid heeft een master in de
rechten en een master in management. Ze is ook een half
jaar gaan studeren in Rome (Erasmus). Momenteel werkt
ze als Logistics and distribution representative bij Pfizer.

www.pro-bizz.be

Buiten het werk en de voorbereiding en promo van Miss België, wat
bijna een fulltimejob is, gaat ze ook graag nog eens rolschaatsen of
tennissen met vriendinnen. Regelmatig loopt ze ook modeshows voor
Bobo Tremelo, waar ze één van de vast terugkerende modellen is.
Ze houdt ook van fotoshoots en stond onlangs in Flair. Ook op social
media is ze actief bezig met het promoten van producten.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKERS!

Een bezige bij is ze alleszins.
Veel succes met je toekomstige initiatieven, Silvana!
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Model: Silvana Spyros / Kleding: Bobo Tremelo / Fotografie: Daniël Dedave / Make-up & Haar: Sarah Degraef

Haar deelname aan Miss België is voor haar een superleuke ervaring.
Naast het leren kennen van andere meisjes leert ze ook zichzelf beter
kennen. Het was een grote stap om mee te doen aan een missverkiezing, omdat ze zich de mening van andere mensen altijd veel aantrok.
Dit jaar besefte ze echter dat dit eigenlijk niet van belang is en dat ze
haar dromen moet najagen en moet doen wat ze graag wil doen. Het
heeft haar als persoon sterker gemaakt. Het winnen van Miss Limburg
was ook echt een uniek gevoel voor Silvana. Binnenkort vertrekken de
meisjes in principe op reis naar Egypte ter voorbereiding van de show.

Ben jij gemotiveerd, leergierig en wil je graag
mee de basis leggen van een groeiende
onderneming? Dan is Pro-Bizz misschien wel
de uitdaging die jij zoekt. Kijk snel op onze
website voor meer info
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