Voorbeeld nieuwsbrief

MEER WAARDE
VOOR MAKELAARS

NIEUWSBRIEF
nummer 3 - 6 april 2016

FVF communiceert met u op de volgende manier:
•
•

Op vrijdag ontvangt u een nieuwsbrief waarin een aantal sectoritems worden gebundeld.
Het nieuwsbericht wordt voorbehouden voor dringende mededelingen.

VRIJUIT DIGITAAL
Vrijuit digitaal steekt in een nieuw jasje!
De volwaardige digitale editie wordt aangevuld met leuke extra’s, zoals video’s, en leest u
eenvoudig op uw smartphone en tablet.
Zo heeft u Vrijuit altijd en overal bij de hand.
Neem snel een kijkje in onze digitale kiosk.

E-CONNECT
De meerwaarde van de verzekeringsmakelaar schuilt ook in zijn digitale aanwezigheid. Met
e-connect (na inlog) wil FVF u bijstaan in uw digitale communicatie met klanten.
Plan volgende week zeker onderstaande visuals in om te delen met uw netwerk:
•
•

7 april: Wereldgezondheidsdag
Sneeuwvakantie

FVF-WORKSHOP GDPR
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing. GDPR heeft ook een belangrijke impact op de werkzaamheden van de verzekeringsmakelaars aangezien ook zij op dagelijkse basis persoonsgegevens van klanten verwerken.
FVF organiseerde al workshops om de wetgeving en het gebruik van de tools concreet toe te
lichten. Meer dan 500 leden namen reeds deel!
Om tegemoet te komen aan de grote vraag, organiseert FVF een laatste workshop voor
FVF-leden en hun personeel op 7 mei in Ter Elst te Edegem.
Inschrijven kan op de website van Brokers Training.
Al meer dan de helft van de plaatsen zijn bezet. Snel inschrijven is dus de boodschap!

BROKERS TRAINING
Ook bij het up-to-date houden van uw beroepskennis staat FVF u bij. Daarom organiseert
Brokers Training, de opleidingsverstrekker van FVF, in april weer tal van interessante opleidingen.
U wenst nog een opleiding te volgen?
Bekijk hier het volledige aanbod.
Voor heel wat opleidingen genieten leden (zaakvoerders en personeel) immers van een korting van 30%.
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