
Bordan 
weet wat kan
klantenavond

uitnodiging

12  
   oktober

Beste relatie, 

Graag nodigen we u en uw partner uit voor een gevarieerde theateravond 
op donderdag 12 oktober aanstaande in het Parkgebouw in Rijssen. Een 
informele avond gevuld met interessante sprekers met een mooie boodschap. 
 
We starten de avond door u bij te praten over de ontwikkelingen van en 
binnen Bordan. Vervolgens neemt Mirjam Spitholt, econoom en bedenker van 
het vak gelukskunde, u op een nuchtere manier mee in de wereld van (het 
creëren) van geluk. Na de pauze houdt Jos Burgers u op een ludieke manier 
een spiegel voor en laat u anders kijken naar uw werk, klanten en collega’s.

Kortom het belooft een inspirerende avond te worden die u niet wilt missen! 
U kunt zich aanmelden vóór 6 oktober via aanmelden@bordan.nl 

Wij zien u graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers en directie Bordan Accountants & Adviseurs

In een korte presentatie nemen wij u mee in de laatste 
ontwikkelingen rondom Bordan. We hebben de afgelopen 
periode gewerkt aan verschillende projecten en informeren 
u over de toekomst en toegevoegde waarde van Bordan. 
Daarnaast onthullen we onze nieuwe huisstijl welke in de 
loop van het jaar verder uitgerold wordt.

Gelukkig zijn kun je leren volgens econoom en docent 
gelukskunde aan de Hogeschool Saxion in Enschede. 
‘Wat je aandacht geeft groeit’.Voor meer informatie: 
www.mirjamspitholt.nl

Bestsellerauteur van onder andere ‘Geef nooit korting’  
en ‘Klanten zijn eigenlijk net mensen’. 
‘Alles wat je geeft, krijg je (ooit) terug’. 
Voor meer informatie: www.josburgers.nl

20:00 
Bordan – weet wat kan

19:30 - ontvangst met koffie/thee en wat lekkers 

21:00 - pauze met een drankje en een hapje

22:15 - einde/borrel met drankjes en hapjes 

20:10
Mirjam Spitholt - geluk als (zakelijke) succesfactor 

21:15
Jos Burgers - spreker en auteur

Programma

Parkgebouw in Rijssen - Herman Wessels zaal 
Oosterhofweg 49 te Rijssen 
aanmelden voor 6 oktober

aanmelden@bordan.nl


