
 
 
 

 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018 

 

Registreer vóór 18 september 2018! 
HL BELGIË is er in de eerste plaats voor u, als ondersteuning. Sommigen zijn 
geholpen door het volgen van de workshops en infosessies. Anderen hebben dan 
alweer iets meer ervaring en nemen deel aan de WIA's. Maar hopelijk mogen we jullie 
allemaal terug verwelkomen voor het 2de netwerkevent. Schrijf je nu reeds in! (Gratis 
voor Premium Members.)  

 

 

Ik was erbij van bij de start! 
Dit gratis aanbod is exclusief voor leden die HL BELGIË hebben gesteund bij de kickoff 
van onze organisatie en dit door aanwezig te zijn op ons eerste netwerk event in maart 
'18. U ontvangt ook de ‘Kick-Off’ badge. Deze zal blijvend op uw 
bedrijfsaccount zichtbaar zijn waardoor u kan zeggen “Ik was erbij van bij de start!” Al 
meer dan 30 bedrijven hebben gebruik gemaakt van dit gratis aanbod.  
Registreer u hier en ontvang gratis Premium Member! 
(Dit aanbod komt zonder aankoopverplichting en zal automatisch verlopen na 6 
maand.) 

 

 

EVENTS 
Het 2de netwerkevent gaat door op 22 november 2018 in De Architect.  
Inschrijven kan hier. 

 

Zowel het netwerkevent als de registratie is gratis. 

 

 

WIA's 
Wist je dat award winnaars, hun titel 5 jaar later nog altijd gebruiken om klanten te 
overtuigen?  
Ontdek hier waarom je dit niet mag negeren. 

 

Win jouw award en geniet van meer voordelen als award winning venue of award 
winning wedding planner... 

 

 

DATABASE 
Laat iedereen weten that you are here to stay! Je kan je registreren en jouw 
bedrijfsprofiel aanvullen met informatie over jou en jouw diensten. 
Vervolledig jouw account hier. 

https://huwelijksleveranciers.be/register?invite=%3C%3C%20Test%20InviteToken%20%3E%3E
https://huwelijksleveranciers.be/register?invite=%3C%3C%20Test%20InviteToken%20%3E%3E
https://huwelijksleveranciers.be/nl/events/20181122-netwerk-event-2018/
https://www.weddingindustryawards.be/deelname-kandidaten
https://huwelijksleveranciers.be/nl/register?invite=%3C%3C%20Test%20InviteToken%20%3E%3E


 

De database is een extra dienst van HL België. 

 

 

Hoe werkt het. 
Registreer u met het e-mailadres, 
waarvoor u zich registreerde op 
het 1ste netwerkevent, om uw 
paswoord in te geven. Doet u dit 
vóór 18/09/2018 dan ontvangt u 6 
maand gratis Premium 
Membership. 

 

Fijn om te weten. 
Volgende week versturen we de 
eerste e-mail communicatie naar 
de rest van de sector. Vanaf 
18/09 zijn alle activaties betalend. 
Kom gratis naar het netwerkevent 
(twv 45€) en registreer nu jouw 
bedrijfsaccount. 

Activeer jouw bedrijfsaccount hier.  

 

 

Let op! Registreer u met het e-mailadres waarvoor u zicht registreerde op het 
netwerkevent! 

Dit aanbod komt zonder aankoopverplichting. 

 

https://huwelijksleveranciers.be/register?invite=%3C%3C%20Test%20InviteToken%20%3E%3E

