
Over MOS 

MOS richt zich op beroeps- en brancheverenigingen en is 

gespecialiseerd in verenigingsmanagement, secretariaatsvoering, 

financiën, communicatie en evenementorganisatie. Met bijna 30 jaar 

ervaring in de verenigingsbranche behoort MOS tot één van de 

belangrijkste spelers in Nederland – en internationaal.  

Over SkillsTown  

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand 

learning stelt SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewerkers in 

staat om mee te bewegen met de continu veranderende wereld om 

hen heen. In de vorm van honderden online trainingen die in 

verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op 

nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie 

en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen 

te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap. 

Wie kan mij 
 helpen met een 
professioneel 
 webinar? 

Vraag het MOS!

Studio locaties: Eindhoven & Nijkerk

Voor meer informatie, 
mail (studio@mos-net.nl) 
of bel( 033 247 3400) en 
vraag naar Pauline Peters 
of Dorien Exalto. 

MOS Flyer.qxp_Opmaak 1  20-03-20  12:27  Pagina 1



Wat is een webinar? 

Een webinar is een interactieve uitzending via 

internet. Een webinar kan live gevolgd worden, of 

later terug worden gekeken.  

Het uitzenden van een webinar is een 

laagdrempelige manier om contact te hebben met 

jouw doelgroep.  

De voordelen 

 

         Maak een professionele indruk 
 

Webinars zijn een perfecte manier om een 

professionele indruk bij klanten en stakeholders te 

maken.  

         Zorg voor interactie 
 
Dankzij de mogelijkheid van polls, stellingen en 

een live chat kun je de interactie met je doelgroep 

opzoeken.  

         Krijg de juiste begeleiding  
 
Vóór én tijdens de opname word je professioneel 

begeleid door ons team van experts. 

       Zelf aan de slag 

MOS is gespecialiseerd in het produceren 

van professionele en commerciële webinars 

voor bedrijven en organisaties. Afhankelijk 

van jouw doelstelling, kun je een webinar op 

verschillende manieren inzetten.  

Denk aan het communiceren van belangrijke 

informatie naar jouw doelgroep, het 

onderhouden van bestaande contacten of 

juist het genereren van nieuwe contacten. 

Voor slechts €1500 (excl. btw) heb je een 

volledig verzorgde webinar uitzending.  

De webinars worden in samenwerking met 

SkillsTown uitgezonden vanuit onze studio’s 

in Eindhoven en Nijkerk. 

 

Deze organisaties gingen je voor Landelijke
Vereniging van
Vertrouwenspersonen
ondersteunen en professionaliseren
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