
 
 
 
 
 
 

 
Social Media  

 
TWITTER   
●  Gebruik #LesautoTestdag in alle evenement gerelateerde tweets  
●  Volg en mention @Verkeerspro en wij retweeten deze berichten 

 
Tweet suggesties: 

 
Wij nemen deel aan #LesautoTestdag en nodigen u uit op onze stand.  
Gratis registratie via: PERSOONLIJKE LINK #LesautoTestdag 

 
 

FACEBOOK
●  Gebruik #LesautoTestdag in alle evenement gerelateerde berichten  
●  Like en noem onze eigen pagina: https://www.facebook.com/verkeerspro/?fref=ts  
●  Laat iedereen weten dat je aanwezig bent via: 
https://www.facebook.com/events/1854514121461578/  

 
U wordt aangemoedigd om foto’s van uw producten/diensten of logo/banner van 
Lesauto Testdag 2017 bij deze posts te plaatsen. Materiaal is beschikbaar op de 
portal. 

 
Post suggesties: 

 
Wij nemen deel aan Lesauto Testdag 2017 (TAG ONS) en nodigen u uit op onze 
stand. Gratis registratie via: PERSOONLIJKE LINK #LesautoTestdag 

 
Ontmoet ons op Lesauto Testdag 2017 (TAG ONS) en ontdek onze oplossingen! 
Registratie is gratis via: PERSOONLIJKE LINK #LesautoTestdag  

 
  

LINKEDIN  
●  Gebruik #LesautoTestdag in alle evenement gerelateerde berichten  
 
U wordt aangemoedigd om foto’s van uw producten/diensten of logo/banner van 
Lesauto Testdag 2017 bij deze posts te plaatsen. Materiaal is beschikbaar via de 
portal. 
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https://www.facebook.com/verkeerspro/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1854514121461578/


 
 
 
 
 
 

Post suggesties: 
 

Wij nemen deel aan Lesauto Testdag 2017 (TAG ONS) en nodigen u uit op onze 
stand. Gratis registratie via: PERSOONLIJKE LINK #LesautoTestdag 

 
Ontmoet ons op Lesauto Testdag 2017 (TAG ONS) en ontdek onze oplossingen! 
Registratie is gratis via: PERSOONLIJKE LINK #LesautoTestdag 

 
 

Persoonlijke uitnodiging 
 

Beste NAAM RELATIE, 
 

Op maandag 18 september 2017 vindt de Lesauto Testdag 2017 plaats in het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Ook BEDRIJFSNAAM is daar aanwezig en 
wij verwelkomen u graag op onze standruimte om u meer te kunnen vertellen over 
PRODUCTEN/DIENSTEN/NOVITEITEN 

 
Lesauto Testdag is hét evenement waar de gehele rijschoolbrance elkaar ontmoet. 
De Lesauto Testdag 2017 gaat vooral over ‘de rijschool van de toekomst: wie of wat 
is dat?’ Tijdens de Lesauto Testdag 2017 gaan rijscholen hierover met elkaar in 
gesprek via workshops en op de rijschoolbeurs, waar u op de hoogte wordt gesteld 
van alle trends in de rijschoolbranche. Daarnaast is er een demonstratieplein, waar 
de nieuwste ontwikkelingen binnen de rijschoolbranche worden getoond.  

 
Schrijf u nu kosteloos in 
Schrijf u hier gratis (PERSOONLIJKE LINK GEBRUIKEN) in als bezoeker en u 
ontvangt uw toegangskaart per e-mail. Zo vermijdt u onnodig wachten op locatie. 
 
Ik zie er naar uit u op 18 september 2017 persoonlijk op onze stand te mogen 
ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
NAAM AFZENDER 
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