
Programma

UITNODIGING NOW

Nieuwjaarsborrel
bedrĳven Meppel
12 januari 2017

Nieuw = Now
Nieuw pand. Vernieuwde identiteit.
Is uw merkcommunicatie ook aan 
vernieuwing toe? Ontdek ons verhaal 
op www.fizz.nl.

Inloop
17.00 - 17:30 uur
Kantoor Arslan & Ter Wee - 1e etage,
FIZZ | Digital Agency - 3e etage

Nieuwjaarsgroet
17:30 uur, begane grond 

Rondleiding
17.45 uur

Workshops
18.00 uur – 1e ronde
18.30 uur – 2e ronde

Buffet
19.00 uur

FIZZ | Digital agency

1 Online Marketing
Haal meer rendement uit uw 
online communicatie met je 
website, social en SEO/SEA.

2  Marketing communication 
at the speed of Now
Hoe is de wereld van Marketing 
en Communicatie veranderd? 
Hoe benut u de enorme kansen 
van digital?

3 Verhoog uw ROI online
Op basis van een realtime scan 
van uw website krijgt uw 
feedback en tips & tricks om 
deze direct te verbeteren.

Arslan & Ter Wee

1 Nieuwsflits arbeidsrecht
Op dit rechtsgebied worden 
met de voortdurend 
veranderende regelgeving 
snel uitglijders gemaakt. 
Arbeidsrechtadvocaten 
mrs. Lot Hirdes en J. Wesselo 
geven u inzicht in hoe de 
wakken te vermijden.

2 Tips & Tricks in contracten 
en onderhandelingen
De do’s en don’ts in het 
contractuele speelveld. 
Ondernemingsrechtadvocaten 
mrs. Allert Jan ter Wee en Ali 
Arslan nemen u mee voor een 
wedstrijdje sparren.

Kies 2 prikkelende workshops om voor het komende jaar gelijk 
uw zakelijke voorsprong te pakken!

Om het nieuwe jaar met vliegende start te beginnen, organiseren Arslan & Ter Wee 
advocaten en FIZZ Digital Agency een inspirerende nieuwjaarsborrel voor alle 
leden van BCMeppel, Handelsvereniging Nijeveen en ICC-PMM.

We beginnen samen de avond met een klinkende toost op het nieuwe jaar, gevolgd 
door prikkelende workshops naar keuze. Wij bieden u niet alleen heerlijke 
drankjes, hapjes en afsluitend buffet, maar ook de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van recht en online marketing.

Pak dus gelijk een zakelijke voorsprong in het nieuwe jaar en meld u aan!

In 10 jaar uitgegroeid tot een groep veelzijdige specialisten die regionaal 
en landelijk ondernemers en particulieren op alle rechtsgebieden 

bijstaan.  Meer weten? Kijk op www.atwadvocaten.nl

Bent u er ook bĳ?

Donderdag 12 januari
Parallelweg 1, Meppel

Meld u aan via uw 
businessclub!

Als FIZZ Digital Agency en Arslan & Ter Wee heten wij u graag welkom in 
ons nieuwe pand aan de Parallelweg te Meppel. Mogen we u ook ontvangen 
op 12 januari? Meld u dan direct aan via uw businessclub!

BCMeppel Handelsvereniging Nĳeveen ICC-PMM


