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Na leiderschapsevents met Barack Obama (2018) en Simon
Sinek (2019) pakt DenkProducties opnieuw uit met een seminar
van wereldklasse: Amsterdam Business Forum.

Dé plek waar
leiders elkaar
ontmoeten

Hét leiderschapsevent van het jaar!
Amsterdam Business Forum is de plek waar elk jaar meer dan
2.000 leiders elkaar ontmoeten en waar je leert van de beste
denkers ter wereld. Een evenement dat je niet wil missen.
Je verlaat AFAS Live vol concrete ideeën en met interessante,
nieuwe connecties.
Met topsprekers als Yuval Noah Harari, Amy Edmondson en
Alexander Osterwalder en meer dan voldoende netwerk
mogelijkheden wordt het ongetwijfeld de beste werkdag van
het jaar.
Meer dan 2000 andere leiders ontmoeten.
Leren van sprekers van wereldklasse, live op het podium.
Ervaren hoe het is om de hele dag op het puntje van je

Meer informatie: WWW.ABFORUM.NL

stoel te zitten.

Thema

Het thema van Amsterdam Business Forum 2022 is Future Focused
Leadership. Hoe richt je het vizier van je organisatie op de toekomst en
hoe stimuleer je voortdurende vernieuwing om écht toekomstproof te
worden? We kijken daarbij naar drie terreinen.
Digitalisering: wat betekent de digitaliseringsgolf voor mijn organisatie?
Diversiteit: hoe maak ik mijn organisatie écht inclusief?
Duurzaamheid: hoe dragen wij bij aan de toekomst van onze planeet?
DRIE BLOKKEN
Future: hier verkennen we de nabije en verdere toekomst. Welke trends
zijn je aandacht waard en wat zijn de gevolgen? In dit blok spreekt Yuval
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Leadership

Noah Harari.
Focus: wie iets wil bereiken, moet focussen, keuzes maken en
beschikbare business tools slim inzetten. Hoe doe je dat?
Je leert het in dit blok van Alexander Osterwalder.
Leadership: als leider heb je een belangrijke rol. Wat kun je doen om
vernieuwing in je organisatie mogelijk te maken? Amy Edmondson deelt
haar inzichten.

Meer informatie: WWW.ABFORUM.NL
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Yuval Noah Harari

Amy Edmondson

Alexander Osterwalder

• Auteur van Sapiens, Homo Deus en
21 lessen voor de 21e eeuw.
• Meer dan 32 miljoen boeken verkocht.
• Eén van de invloedrijkste denkers
van onze eeuw.
• Aanbevolen door o.a. Barack Obama
en Bill Gates.

• Professor aan Harvard Business School.
• Werelds beste wetenschapper over
Psychologische Veiligheid.
• De nummer #1 ‘Business Thinker in the
World’ volgens Thinkers50.
• De best beoordeelde spreker bij
DenkProducties in 2021: 9.14.

• Uitvinder van het Business Model
Canvas.
• Auteur van de internationale
bestseller Business Model Generatie.
• Zijn werk is vertaald in 30 talen.
• Miljoenen professionals gebruiken
dagelijks zijn tools.

Meer informatie: WWW.ABFORUM.NL

Programma
09:30
10:30

VIP-ontbijtsessie		
Start programma

10:30
BLOK 1: FUTURE
	Hier verkennen we de nabije en verdere toekomst. Welke trends
zijn al je aandacht waard en wat zijn de gevolgen? In dit blok
spreekt Yuval Noah Harari.
12:15
Pauze met deep dive sessies
	Een pauze vol interessante side events en netwerkmogelijkheden.
14:00
BLOK 2: FOCUS
	Wie iets wil bereiken, moet focussen, keuzes maken en beschik
bare business tools slim inzetten. Hoe doe je dat? Je leert het in
dit blok van Alexander Osterwalder.
16:15

Pauze met deep dive sessies
Een pauze vol interessante side events en netwerkmogelijkheden.

ENGEL
STALIG
EVENT

Leren van de beste
denkers
2.000 andere leiders
ontmoeten
Nu early bird tickets
Groepsarrangement
mogelijk

17:30
BLOK 3: LEADERSHIP
	Als leider heb je een belangrijke rol. Wat kun je doen
om vernieuwing in je organisatie mogelijk te maken?
Amy Edmondson deelt haar inzichten.
19:30
21:00

Netwerkborrel (+ diner voor VIP en First Class tickethouders)
Einde

Meer informatie: WWW.ABFORUM.NL

Amsterdam Business Forum | 19 september 2022
Investeer in de toekomst. Kom naar Amsterdam Business Forum. Kies voor een
regulier, VIP of First Class Ticket. Of maak gebruik van een groepsarrangement.
M

Regulier
1.295€
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VIP
1.595€

First Class

1.295€

3.495€

2.995€

Toegang tot het seminar

Alles van regulier +

Alles van VIP +

All inclusive catering

 IP-ontbijt met
V
Alexander Osterwalder

 e beste plekken
D
in de zaal

 IP-plaatsen
V
(top 20% beste plekken)

 irst Class catering
F
inclusief een driegangen
chefs-diner

 atchmaking &
M
netwerkmogelijkheden
 nline toegang tot
O
presentaties tot 30 dagen
na het evenement

 oegang tot exclusief
T
VIP-diner, VIP-lounge en
exclusieve side events

 &A sessie met
Q
Amy Edmondson
 &A sessie met
Q
Yuval Noah Harari

Nog steeds geldig: onze triple a corona garantie.
Lees meer op www.abforum.nl/garantie

Meer informatie: WWW.ABFORUM.NL
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Groepen
Vaste kortingen:
5+ tickets = 10%
10+ tickets = 15%
20+ tickets = 20%
Extra’s:
Eigen meeting point in
de foyer (bij 20+ tickets)
 igen tafel bij VIP diner
E
(bij 10+ VIP tickets)

Meer
weten?
Mail godfried@abforum.nl

