#ABE19 Netwerkbeurs voor en
door Antwerpse ondernemers
Op donderdag 14 maart 2019 gaat de 3de editie van het Antwerps
Business Event “#ABE19” door.
Deze laagdrempelige netwerkbeurs vindt plaats in de
Hollywoodzaal van Kinepolis Antwerpen van 10u00 tot 16u00.
Meer dan 50 standhouders, waaronder uw financieel ontzorger
“Abeka”, een 10-tal sprekers en +/- 600 Antwerpse ondernemers
& bedrijven ontmoeten elkaar op dit unieke B2B-event.
#ABE19 biedt veel diverse mogelijkheden: vrij netwerken, onder
begeleiding netwerken via netwerk-games, of speeddaten.
De prijs voor een bezoekersticket bedraagt € 35,00, incl. BTW.
Bent u lid van een Antwerpse businessclub die dit evenement
mee “in the picture” zet, dan betaalt u slechts € 25,00, incl.
BTW.
Hierin zit alles gevat:
toegang tot de beurs, koffie en thee, koffiekoeken om de
ochtend te beginnen en sandwiches om de middag door te komen,
diverse dranken, deelname aan de netwerksessies, het bijwonen
van de sprekers…
Op deze website vindt u alle informatie terug. U kan er ook
alle gastsprekers vinden en gratis registreren voor de
onderwerpen die u wil volgen. Via de link Tickets kopen kan u
uw bezoekersticket online aankopen.
Dankzij al de fantastische PARTNERS maken we er opnieuw een
succesvolle netwerkdag van!
U komt toch ook ?

#ABE18
netwerkbeurs
–
09/03/2018 – Hollywoodzaal
Kinepolis Antwerpen
Op vrijdag 9 maart 2018 gaat de 2de editie van het Antwerps
Business Event: #ABE18 van start.
Deze laagdrempelige netwerkbeurs vindt plaats in de
Hollywoodzaal van Kinepolis Antwerpen.
Met meer dan 50 standhouders en een 15-tal sprekers, dé
gelegenheid om Antwerpse ondernemers en bedrijven te
ontmoeten.
Dit jaar biedt ABE18 ook een HR-plaza en een grote hoek zijn
met focus op Empowering Women aan.
Als netwerktool hebben we enkele unieke mogelijkheden zoals de
Volvo One-to-One’s.
Natuurlijk kan u ook gewoon vrij netwerken, onder begeleiding
netwerken via network-games, of speeddaten.
De prijs voor een bezoekersticket is hetzelfde gebleven als
vorig jaar: € 35 incl. BTW.
Bezoekers van onze Antwerp Netwerkmeetings, mogen echter
deelnemen aan voorkeurstarief: € 25 incl. BTW
Hierin zit alles gevat:
toegang tot de beurs, koffie en thee, koffiekoeken om de
ochtend te beginnen en sandwiches om de middag door te komen,
diverse dranken, deelname aan de netwerksessies, het bijwonen
van de sprekers…
Op de website www.abe18.be vindt u alle informatie terug. U
kan er ook alle gastsprekers vinden en gratis registreren voor
de onderwerpen die u wil volgen. Via de link TICKETS BESTELLEN

kan u uw bezoekersticket online aankopen.
Om 14u30 zullen Abeka en Yuki u tonen hoe u kan boekhouden
zonder zelf te boeken en toch steeds actueel inzicht in de
financiële cijfers van je onderneming te krijgen. Via deze
link kan u zich inschrijven voor deze sessie.
Dankzij al de fantastische PARTNERS maken we er opnieuw een
succesvolle netwerkdag van!

Abeka
Play2Score:
“Een
gezonde geest in een gezond
lichaam”
Abeka is niet alleen bezorgd om uw financiële gezondheid, maar
draagt ook het citaat van de Romeinse dichter Juvenalis “Mens
sana in corpore sano” ofte ” Een gezonde geest in een gezond
lichaam” hoog in het vaandel.
Nu we 30 jaar bestaan vonden we het de hoogste tijd om een
sportief, gezond, maar vooral “oergezellig” jaarlijks
weerkerend teamevent op te starten.
We rekenen erop dat dit ook voor u en uw medewerkers uitgroeit
tot een jaarlijks weerkerende happening die ze niet willen
missen.
Abeka nodigt 36 teams uit op donderdag 17 mei vanaf 16 uur en

zou het uiteraard tof vinden indien ook uw bedrijfsteam erbij
was.
Een perfecte organisatie aangestuurd door “Hercules Projects”
in de prachtige binnen- en buitenaccommodatie van Boeckenberg
Sports & Business Center.
Om 17 uur stipt start het sportieve luik. Mixed Teams van 6
personen zullen gedurende 2 uur in een 6-tal verschillende
wedstrijdjes uitmaken wie zich de eerste wisselbeker ABEKATOPTEAM mag toeëigenen.
Minstens even belangrijk is het om de innerlijke mens te
koesteren en daarom voorzien we na het sportieve een heerlijke
BBQ, niet alleen voor alle deelnemers, maar ook voor alle
supporters die uw team naar de zege komen schreeuwen.
Uiteraard sluiten we deze heerlijke lentedag af met een
afterparty, naar de gekende Abeka-normen.
Is er een collega-bedrijf waarmee uw team zeker de strijd wil
aangaan, dan mag u deze uitnodiging ook aan hen bezorgen.
Ons Abeka-team verdelen wij alvast over 2 ploegen om zodoende
onze winstkansen te verhogen.
Mogen wij rekenen op uw aanwezigheid?

Topseminarie:
Het
nieuwe
erfrecht – De aanpassingen
zijn spectaculair

UITNODIGING
(GRATIS SEMINARIE)

TOPSEMINARIE: HET NIEUWE ERFRECHT
AANPASSINGEN ZIJN SPECTACULAIR

–

Wanneer: maandag 8 mei 2017 om 18u30, ontvangst vanaf 18u00
Locatie: FRISOMAT, Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem

DE

Beste ondernemer,
ABEKA heeft zich in de laatste 15 jaar ontwikkeld als dé
voorbereidende adviseur van uw successieplanning.
U wilt uw vermogen veilig en zorgeloos overdragen aan de
volgende generatie.
ABEKA maakt uw dossier op en zorgt tegen een betaalbare prijs
voor een stevig dossier voor notarissen en juridische
adviseurs.
Tijdens dit topseminarie geven Nathalie Labeeuw en Olivier De
Keukelaere (Cazimir Advocaten), veel gevraagde sprekers en nu
uniek samen aan het woord, een overzicht van de werkelijk
revolutionaire aanpassingen aan ons erfrecht.
Of u nu al uw successieplanning hebt uitgewerkt of nog niet,
wij geven u alvast een gouden raad: INSCHRIJVEN

Programma:
De ontvangst start om 18u00, waarbij u onthaald wordt met
broodjes
18u30 – 19u15:
Inleiding:
De
spelregels
van
erfen
schenkbelasting.
Waarom
en
wanneer
aan
successieplanning doen?
(R)evolutie
in
successieplanning:
nieuwe
standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni
2016: deel 1 – Hoe nu nog schenken en toch
controle en inkomsten behouden?
19u15 – 19u45: pauze (broodjes zijn voorzien)
19u45 – 20u30: (R)evolutie in successieplanning: nieuwe
standpunten Vlaamse Belastingdienst sinds 1 juni 2016:
deel 2 – Overdracht van uw familiebedrijf
20u30 – 21u00: Vragen

Vanaf 21u00: Afterdrink
Inschrijven kan u via deze link.
Voor deze exclusieve sessie zijn de plaatsen beperkt. Deelname
is gratis, inschrijven is verplicht.
Vragen die u graag anoniem behandeld wilt zien op dit
seminarie kunnen vooraf gemeld worden aan georges@abeka.be
Voor meer info over de aanpassingen in het erfrecht, zie
volgend artikel in onze nieuwsbrief.

Uitnodiging
HAVN Church

top-evenement

Wat is er nu beter dan andere inspirerende
ondernemers ontmoeten en leren van elkaars
ervaringen en dit op een inspirerende plek?

Samen met partners zorgt ook ABEKA voor die plek en dat voor
300 andere ondernemers, u doet de rest.
Oprichters Nathan Rosenberg en Steve Symons namen de HAVN
Church in eigen handen via HAVN Events en maakten van deze
prachtige locatie in hartje Antwerpen een unieke plek voor
fijne feesten en ontmoetingen.
Deze aparte plek wil ook ABEKA met jullie delen.

Maar niet alleen de passie voor organiseren en ondernemen
leidde tot deze event-locatie. Ook de liefde voor reizen,
smaken en geuren deden Nathan en Steve inspireren tot een
lekkere gin. U zal dan ook deze avond kunnen proeven van de
lekkere HAVN gins geserveerd met heerlijk fingerfood.

Bent u er graag bij samen met uw partner, schrijf dan snel in,
want enkel de eerste 300 ingeschrevenen kunnen er bij zijn.
Start event: 16u
Einde: 20u
Wij kijken alvast uit naar 30 maart. Schrijf u via deze link
snel in!

#ABE17
netwerkbeurs
–
15/03/2017 – E-Terminal van
Luchthaven Antwerpen
Heeft u al ooit de stap gezet om andere ondernemers te
ontmoeten op een event?
Of heeft u reeds tonnen
netwerkervaring?
In beide gevallen is het Antwerps Business Event 2017 absoluut
een opportuniteit voor u.

Wat mag u verwachten van de #ABE17 netwerkbeurs ?
7 interessante gastsprekers die u tips en tricks geven
over uiteenlopende onderwerpen
35 bedrijfsstanden die elk het antwoord kunnen bieden op
een ondernemersvraag
Ontmoet tot 500 andere ondernemers door zakelijk speed
daten, kaart-matches, Twitter-vragen, vrij netwerken…..
Heeft u voldoende business kaartjes?
Zet dan woensdag 15 maart van 9:00 tot 17:00 in uw agenda.
Samen met andere ondernemers ontmoeten we u dan graag in de ETerminal van Luchthaven Antwerpen.
Deelname aan de #ABE17 netwerkbeurs kost € 35 en omvat:
toegang tot het event,
de ganse dag parking op de Luchthaven,
koffiekoeken,
koffie,
7 frisdrankjes,
en het volgen van de gastsprekers
Registreer u
netwerkdag.

meteen

via

deze

link

voor

een

boeiende

U kan deze mail zeker en vast doorsturen naar uw eigen
contacten.
U zal verschillende interessante Antwerpse bedrijven kunnen
ontmoeten, waaronder volgende partners: ACERTA, CALUWAERTS-UYTTERHOEVEN, DVV,
FINAMAX, HYPNO CLINIC, MERCEDES ANTWERPEN en PAYWORLD

Ondersteunen het event: ABEKA, Costimulus, Drukkerij Jacobs,
Kavus koffie, KMO Promoties, Kolum, Luchthaven Antwerpen,
Share Your Smile, Total-E en VDAB

