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 Aben & Slag Advocaten nodigt u graag uit 
voor het volgende unieke klantevent. 

 Na Tokyo, Montreal, Rome, Teheran, Sydney 
en Mexico City is de World Press Photo 
Exhibition 2019 te zien in Helmond. 

 Wij laten u graag kennis maken met deze 
indrukwekkende expositie en leiden u graag 
rond (www.worldpressphoto.org). 

 Vervolgens volgt u een interactieve en 
custom made lezing, verzorgd door social 
media expert Marjolein Bongers van House of 
Social Media. Zij praat u graag bij over de 
geavanceerde mogelijkheden van LinkedIn 
voor u als ondernemer 
(www.houseofsocialmedia.nl). 

  
 Na afloop ontvangt u het e-book “25 tips voor 

mee resultaat en succes met LinkedIn”.

 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  
 Het seminar wordt gehouden op donderdag 19 

maart 2020 in ‘De Cacaofabriek’ te Helmond 
(Cacaokade 1). 

 U kunt zich aanmelden door – bij voorkeur vóór 
 6 maart 2020 – bijgevoegde antwoordkaart te 
 retourneren. De ingevulde antwoordkaart of de 
 gevraagde gegevens kunt u toezenden per e-mail 

naar: seminar@abenslag.nl. 
 Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een 

bevestiging. Wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met mevrouw Michelle Defaux, 
telefoonnummer:  0495 – 536 138.  

 

http://www.worldpressphoto.org/
http://www.houseofsocialmedia.nl/
mailto:seminar@abenslag.nl


Programma

Het programma op 19 maart 2020 ziet er als volgt uit: 

Vanaf 16.00 uur verwelkomen wij u. 

Om 16.30 uur maken we kennis met de World Press Photo Exhibition Helmond. 
U wordt bijgepraat over de tentoonstelling en zult worden rondgeleid. 

Om 17.15 uur start de lezing “Meer succes met LinkedIn”. 

Na afloop bieden wij u graag een borrel aan, met de gelegenheid tot napraten. 

Wij wijzen erop dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, dus deelname geschiedt 
op volgorde van binnenkomst. 



Antwoordkaart

Graag onderstaande gegevens volledig invullen, waarvoor dank!  

❑ Ja, ik neem deel aan het klantevent op donderdag 19 maart 2020 

❑ Nee, ik zal niet deelnemen 

Bedrijfsnaam : _____________________________________________________________________________________________ 
Naam deelnemer 1 Dhr./Mevr.*: _______________________________Functie : ________________________________________ 
Naam deelnemer 2 Dhr./Mevr.*: _______________________________Functie : ________________________________________ 
Naam deelnemer 3 Dhr./Mevr.*: _______________________________Functie : ________________________________________ 
Postbus : _________________________________ Postcode en woonplaats : ___________________________________________ 
Bezoekadres : _____________________________ Postcode, woonplaats : _____________________________________________ 
Telefoon : _______________________________  E-mail : __________________________________________________________ 

* graag doorhalen wat niet van toepassing is



Bezoekadres Kantoor Helmond:     Bezoekersadres Kantoor Weert :  
Europaweg 160 B      Schoutlaan 9  
Postbus 929       Postbus 270  
5700 AX Helmond      6000 AG Weert  
Telefoon: (0492) 749 990      Telefoon: (0495) 53 61 38   
Telefax: (0492) 749 991  E-mail: seminar@abenslag.nl   Telefax: (0495) 53 91 34   
 

mailto:seminar@abenslag.nl

