Refresh!
Check de nieuwe website
van ProBiblio en win
een verfrissend Rituals
pakket!

Doe mee met onze zomerse
website-actie!
Ga naar de nieuwe site, zoek de antwoorden, los daarmee de onderstaande
puzzel op en maak kans op een van de vijf verfrissende Rituals pakketten.
Mail de oplossing vóór 21 juli dan heb jij dat pakket deze zomer misschien
wel in huis!
Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om jouw mening te geven
over onze ‘online presence’! Wat vind je top, en wat zijn je tips?

ProBiblio.nl is verfrist!
Heb jij de totaal vernieuwde website van ProBiblio
al bekeken? Verfrist en met een moderne look door
het gebruik van veel beeld én voorzien van een geheel
andere indeling. Het aantal functionaliteiten is sterk
verbeterd zodat je met een paar klikken
vindt wat je zoekt!
ProBiblio.nl blijft zich continu ontwikkelen.
Kennisdeling en verdieping op landelijke thema’s,
inschrijven voor interessante bijeenkomsten en
trainingen, direct de juiste contactpersonen
benaderen, het zijn allemaal goede redenen om
regelmatig onze site te bezoeken!

1 Hoe heet de digitale nieuwsbrief van en over ProBiblio?
2	Met wie neem ik contact op als ik een vraag heb
over ‘Medewerkersonderzoek’?
3 In welke stad vindt Bibliotheekplaza dit jaar plaats?
4	Met welke stad is er intensief samengewerkt op het gebied van
‘Participatie en zelfredzaamheid’?
5 Van welke applicatie is er onder ‘Support’ een servicepagina te vinden?

Hoe kun je winnen?
Stuur de oplossing van de puzzel vóór vrijdag 21 juli
naar evenementen@probiblio.nl o.v.v. Zomerpuzzel
en vermeld in je bericht je voor– en achternaam,
bij welke bibliotheek je werkt en je telefoonnummer.
En we horen dan ook graag jouw mening over de
nieuwe website, dus laat het ons vooral weten!
27 juli maken we de vijf prijswinnaars bekend,
natuurlijk via de website (en we bellen je
ook nog wel even..)!
Heb je vragen over deze actie, mail dan jouw vraag
of opmerking naar evenementen@probiblio.nl.

