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di. 28 maart
15.30 - 18.00 uur

U I T N O D I G I N G 

Mini Symposium
Britt van Uem

Zó kom je in beeld bij de media
Tips van een ervaren verslaggever en communicatie-adviseur!

Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium Ton Constandse - It's all about happiness!
"Bedankt voor het inspirerende verhaal!"

Mini Symposium Jan Bullens - De kansen op de nieuwe 
arbeidsmarkt "Een verhelderend kijkje in je eigen toekomst, 
bedankt!"

Mini Symposium Ferry de Wit - Minder (werk)stress, meer (werk)
plezier!
"Wauw, hernieuwde kennismaking met mindfulness. Nu echt tijd 
om er iets mee te doen. Inspirerende middag en lekkere hapjes!"

Mini Symposium Jan Meuleman - Zonnepanelen. Wat levert het op?
"Leerzaam en duidelijk verhaal, Ik geef de informatie door aan mijn 
dochter & schoonzoon, die bezig zijn een woning te kopen."

Mini Symposium Lia van Loo - Zorgeloos samen werken?
"De sessie was inspirerend met veel bekende zaken 
en handige oplossingen."

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meld u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper



Britt van Uem (1971) is 
freelance journalist en 

producent van KanaalTwente.  

Hoe komt jouw bedrijf goed in beeld?

Met de informatie die je in dit mini-symposium krijgt 
verkoop je jezelf beter en presenteer je jezelf beter 
naar anderen. In deze tijd een must. 

•	 Sociale media? Maak er gebruik van! 
•	 Zet	eens	een	filmpje	op	je	site	in	plaats	van	een	

saaie tekst! Youtube is inmiddels de tweede 
zoekmachine. 

•	 Leer hoe je het beste de pers kunt benaderen en 
een goed persbericht samenstelt zodat je wél in 
beeld komt.

Zo blijf je interessant
Britt leert je hoe je als bedrijf,  zzp’er  of starter 
ook na verloop van korte of langere tijd je website, 
nieuwsbrief en je sociale media up-to-date en 
spannend houdt. Ze geeft tips hoe je een goed en 
reeël PR- en communicatieplan opzet, zodat ook je 
lange-termijn-marketing goed geregeld is.

Goed netwerken
Je wilt wel, maar hebt het te druk met je core 
business. Je bent lid van één of meerdere 
netwerken,  maar dat levert meestal niet meer op 
dan een (hernieuwde) kennismaking met soort- en 
lotgenoten. Daarom legt Britt uit wat je het meest uit 
je netwerk kunt halen.

Programma 

15:30 - 15:45 uur   Inloop 

15:45 - 18:00 uur   Voorbeelden en uitleg over

  interviews en presenteren 

18:00 - 18:30 uur   Napraten met hapje en drankje

Britt van Uem

Britt van Uem (45) is 
communicatie-adviseur, 
algemeen verslaggever 
bij Tubantia en diverse 

periodieken.  

Daarnaast is zij producent 
van	het	filmbedrijf	

Kanaal Twente en helpt 
Britt bedrijven en zzp’ers 

zichtbaar te blijven. 

Britt heeft een eigen 
netwerkclub met de naam 

BeBritt. De leden komen een 
aantal keren per jaar bijeen 

om zich te laten inspireren en 
elkaar te helpen aan klanten 

en opdrachten.

Britt van Uem, 
freelance journalist 
en producent van 

KanaalTwente 

 T:  053 - 478 89 80
E:  maybrittvanuem@

hotmail.com
www.facebook.com/

maybritt.vanuem

Het bijwonen van deze activiteit is gratis. 
Wilt u een introducé (liefst van buiten uw eigen 
organisatie) uitnodigen? Dat kan, ook voor uw 
introducé is deelname gratis. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt

Aanmelding is eenvoudig:
Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/
Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium op 
donderdag 28 maart a.s. Deze presentatie is een van de activiteiten, 
die we organiseren voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden. 

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 
kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 
in Hengelo. U bent van harte welkom!


