
Live Seminar
 

Bouw aan je netwerk

meer klanten en omzet uit je netwerk

Vrijdag 6 maart

Hotel Van der Valk Hoorn

Van 15.00 - 18.00 uur

Drie inspirerende sprekers nemen je mee 

in de wereld van het nieuwe ondernemen. 

Investering: 25 euro per persoon 
inclusief 3 consumpties.
Kom je samen? Dan betaal je 20 euro p.p.

Geef je op o.v.v. BNI Live Seminar 
via: contact@stijlinstijl.nl 

vergeet niet je naam, bedrijf, met hoeveel personen

je komt en je telefoonnummer te vermelden.
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HOORN, ZIEN EN AANBEVELEN

BNI Hoorn organiseert in samenwerking met
de Rabobank en Hotel Van der Valk Hoorn
een Live Seminar.
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Jouri Haksteen  -  Accountmanager MKB Rabobank

Welke ontwikkelingen en trends zijn er op het gebied van netwerken? 
Welke zaken worden steeds belangrijker en hoe kun jij hier als ondernemer 
je voordeel mee doen?  
 

Marthijn Ekkelboom  -  Referral marketing expert

Live netwerken - hoe behaal je meer rendement? 
Leer alles over verschillen in gedragsstijlen, hoe je snel aansluiting 
vindt en vertrouwen wint voor duurzame relaties.
 

Sander Kuiper  -  LinkedIn expert bij Quebit 

Gebruik jij je linkedIn netwerk optimaal? Er zijn veel meer mogelijkheden 
om je netwerk op linkedIn zakelijk efficiënter in te zetten voor meer 
zichtbaarheid, conversie en nieuwe contacten.

“Je netwerk is jouw kapitaal”

Succesvol netwerken
Begint vandaag

Wil jij jouw netwerk uitbreiden, effectief inzetten en laten groeien? 

Als je een actief netwerk hebt, heb je goud in handen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 85% van de 

opdrachten uit je netwerk komt. En het leuke is dat het niet eens heel veel tijd kost.

Wil jij weten hoe je dat voor elkaar krijgt?

Vrijdag 6 maart van 15.00 - 18.00 uur organiseert BNI Hoorn in samenwerking met de Rabobank 

en Hotel Van der Valk Hoorn een Live Seminar met workshops. 

Je ontvangt waardevolle tools: Vissen in de volle vijver van LinkedIn. Binnenkomen bij interessante 

klanten. Effectief netwerken. En … er is genoeg ruimte om direct de nieuwe kennis toe te passen 

en jouw netwerk uit te breiden!

 


