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Rotterdam, 2 mei 2012
Betreft: Uitnodiging Social media: bescherm jezelf!

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens de Commissie Fraude van de branche Brand nodigen wij u hierbij van harte uit voor een
fraudelezing op het gebied van social media op donderdag 14 of maandag 18 juni 2012.

SOCIAL MEDIA; BESCHERM JEZELF!
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle (kandidaat)Register-Experts branche Brand.
Inhoud
Nergens ter wereld worden de social media zo intens gebruikt als in Nederland. Elke dag komen er
honderden nieuwe accounts bij op Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves en nog een handvol minder
bekende media. De voordelen van de nieuwe communicatiemiddelen zijn legio, maar op het succes lift één
machtige vijand mee: cybercrime.
Tijdens deze bijeenkomst worden u online voorbeelden gegeven die u nog lang zullen heugen en u wellicht
op weg kunnen helpen om bewijzen te vinden in een expertisezaak.
Programma
16.00 uur – 16.30 uur
16.30 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 18.45 uur
18.45 uur – 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Com-Connect
Broodbuffet
Vervolg presentatie
Afsluiting

Sprekers
Com-Connect; de heer W. van Roij en de heer A. van Bussel.
Com-Connect - www.com-connect.nl - heeft zich sinds de oprichting enkele jaren geleden gespecialiseerd
in de bestrijding van cybercrime. Met inmiddels elf vaste medewerkers en zeven freelancers verzorgt het
bedrijf opleidingen op het gebied van informatiebescherming, protocollen en beveiliging. Voorts verricht
Com-Connect forensisch onderzoek naar diefstal en kopiëren van gegevens, verloren gewaande gegevens
en het terughalen van bestanden.

Datum
Donderdag 14 juni en maandag 18 juni 2012

Locatie en parkeergelegenheid

14 juni - Apeldoorn

18 juni - Eindhoven

Hotel de Cantharel
Zaal Hoog Soeren
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn

Gele Kegels
Zaal 3+4
Kennedyplein 1-5
5611 ZS Eindhoven

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein Routekaart

Parkeren
Parkeergarage Kennedyplein Routekaart
Bij registratie ontvangt u een parkeerkaart
waarmee u de parkeergarage kunt
verlaten.

Kosten
€ 80,00 exclusief BTW.
Deelname en annulering
Indien u wenst deel te nemen aan dit seminar kunt u zich uitsluitend aanmelden middels EXTRANET. Na
aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het evenement wordt u
50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 opleidingspunten en een bewijs van deelname.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Fraude
branche Brand

