Doe mee met de twee PvKO initiatieven!

Sharing = Caring
Ronde Tafel Online
Virtuele Leestafel

Beste Merel,
Hoe gaat het met jou en je dierbaren? Hopelijk ben je ok. Hoe gaat het op je werk, met je
eigen onderneming? Hoe kom je deze uitdagende tijden door?
Van - voor - door klantgerichtheidsprofessionals, daar staat de PvKO community voor.
Zeker nu!
Van elkaar leren, elkaar inspireren, delen wat goed gaat en waar je tegenaan loopt. Van
buiten naar binnen kijken. Zo willen we in deze tijden waarde toevoegen voor jou
persoonlijk en je klantgerichte organisatie.
Graag nodigen we je uit mee te doen aan twee initiatieven onder het motto sharing =
caring.

•

Ronde Tafel Online | Klantgericht Ondernemen en COVID-19
Luister naar en deel jouw ervaringen, inzichten, zorgen en kansen met collega
professionals in een videocall.

•

Virtuele Leestafel | Deel jouw whitepapers, blogs, columns, onderzoeken
rond COVID-19
PvKO faciliteert en helpt met exposure; zo bouwen we samen aan een collectief
inzicht en houden elkaar scherp.

Lees hieronder hoe het werkt! Ik verheug me op jullie bijdragen en kijk ernaar uit elkaar
snel weer te zien, op korte termijn online, maar hopelijk ook op niet al te lange termijn weer
in levende lijve.
Hartelijke groet, het allerbeste voor jou, namens het PvKO team,
Karoline Wiegerink
Directeur

LEES HIERONDER VERDER, SCHRIJF JE IN EN DOE
MEE!

Ronde Tafel Online | Klantgericht
Ondernemen en COVID-19
Luister naar en deel jouw ervaringen, inzichten en zorgen,
maar ook kansen, met collega professionals in een virtuele
ronde tafel over Klantgericht Ondernemen en COVID-19.
Kijk even naar buiten en haal kennis, inspiraties en tips
naar binnen.
•

•

Hoe passen we onze klantgerichte omgeving aan?
Welke impact heeft online als substituut voor offline
voor jou en je organisatie?
Hoe werken we samen?
Hoe blijven we relevant voor de klant?
Welke (nieuwe) verbindingen worden gemaakt met

•

de klant?
Wat gaat goed? Waar twijfel je over?

•
•
•

Renate Weggemans, manager leden van de BOVAG, trapt
deze sessie af. Zij brengt wat mooie voorbeelden mee van
haar achterban en laat zien hoe BOVAG juist in deze tijden
super relevant is voor haar leden. Hierna is er volop ruimte
voor jouw vragen, verhalen, ideeën en de discussie over
klantgericht ondernemen in COVID-19 tijden en daarna.
Maximaal 15 deelnemers; indien er meer belangstelling is
organiseren we een tweede sessie een week later.
Schrijf je in | 15 april | 16:00 – 17:30 | Videocall MS
Teams

De Virtuele Leestafel | Deel jouw
whitepapers, onderzoeken, blogs, vlogs
en columns rond COVID-19
PvKO faciliteert en helpt met exposure; zo bouwen we
samen aan een collectief inzicht en houden elkaar scherp.
Jou en je collega’s houdt de Corona crisis dagelijks bezig:
Hoe gaan jij en je organisatie ermee om? Wat is de visie op
klantgericht ondernemen na de crisis? Adviezen, do’s
don’ts en nog vele andere topics. Heb jij of je organisatie
whitepapers, columns, onderzoeken, blogs en/of vlogs
hierover (in de maak)? Deel ze met ons en we posten het
op onze site en onze social kanalen voor extra exposure.
Spelregels:
Mail je publicatie in de vorm van een link of een PDF met
een korte introductie plus een (rechtenvrij) beeld! Mail
naarcommunicatie@pvko.nl.
Exclusief voor leden | een per dag | we publiceren in
volgorde van binnenkomst.
Zie hier de eerste post van Koos Service Design
als voorbeeld en inspiratie. Wie volgt?

Volg ons op social media

Uitschrijven op deze mailing - Mail online bekijken

