
Organiseert:

 7 oktober 2011

tipachterhoek  -  Jolanda Luimes:  06-12870850  -  info@tipachterhoek.nl

Programma Achterhoek Connect!
13.30  Ontvangst in de Connectstreet 

14.00  Interactieve presentatie Menno Lanting: ‘Iedereen CEO’

15.15  Meet the Tweet Mirror (Nedap) & …….. - …  

15.45  Interactieve discussie ‘Kansen en mogelijkheden van 

 de digitale wereld benutten’ 

16.30 Borrel ‘Meet, Greet & Tweet’ in de Connectstreet

Kosten:   90,-- (excl btw) + Boek ‘Iedereen CEO’ Menno Lanting              

Locatie:  Kulturhus ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen. 

 Parkeerterrein naastgelegen.

Menno Lanting, strateeg, innovator en leiderschaps-

expert gaat in op de gevolgen van digitalisering bij 

organisaties. De macht over de markt verschuift 

van bedrijven naar sociale netwerken als LinkedIn, 

Twitter, Facebook, YouTube en Hyves. Om de klant niet 

te verliezen moeten organisaties open, authentiek en 

digitaal communiceren.

In deze lezing maakt hij inzichtelijk welke stappen 

nodig zijn om verbonden te blijven. Hij geeft concrete 

antwoorden op vragen als: Hoe benut ik de mogelijk-

heden van sociale netwerken? Welke nieuwe business-

modellen ontstaan er? Hoe blijven we als organisatie 

‘connected’ met de sociale netwerkgeneratie?

Achterhoek Connect! brengt kennis en ervaring op het 

gebied van social media samen. Een aantal Achter-

hoekse bedrijven laat zien hoe zij innovatief omgaan 

met de diverse sociale netwerken. In een interactief 

debat, onder leiding van XXX  en met Menno Lanting, 

Nedap, Kleertjes.com, Fatimazorg, de Kampioensbak-

ker, XXX, de gemeenten en politici worden de kansen 

van de ‘connected world’ voor de Achterhoek zichtbaar 

gemaakt. 

In de connectstreet op 7 oktober 2011 is er ook een mo-

gelijkheid om direct antwoord te krijgen op uw vragen 

met betrekking tot social media.

Wilt u ook connected blijven? 

Kom naar Achterhoek Connect! en zie welke kansen 

de wereld van social media biedt.

Achterhoek Connect!
Interactief event met Menno Lanting. 

Kansen en mogelijkheden van de digitale wereld benutten.

Deelnemende bedrijven:

 Aanmelden Achterhoek Connect!

Lanting bracht zijn visie op ................... samen in ondermeer de bestseller Connect!.  

(Managementboek van het Jaar, 2011) Hij bouwt voort op dit gedachtegoed in ‘Iedereen CEO’. 

>


