
Geachte Ondernemer,

Beter een goede buur, dan een verre vriend… Geldt dat ook voor het zakendoen? Wij denken 
van wel! Daarom organiseren wij: Business Club Hellendoorn Nijverdal, Parkmanagement ’t 
Lochter, Ondernemersvereniging Op naar Nijverdal, Ondernemend Hellendoorn en Bruisend 
Nijverdal op Woensdag 5 september 2018 van 17.00 – 22.00 uur:

De uitgelezen kans om in contact te komen met bijna iedere ondernemer uit Hellendoorn en 
Nijverdal tijdens een inspirerende, gezellige en leerzame avond!

Wie nodigen we uit?
Iedere ondernemer uit de gemeente Hellendoorn is welkom. Lid of geen lid van één van onze verenigingen. 
Onze leden zullen we natuurlijk allemaal aanschrijven om te komen of deel te nemen als exposant. 
Iedereen dient zich aan te melden via de site, zodat we u kunnen voorzien van een naambadge.

Leren en Inspireren? Topspreker: Jos Burgers (± 19.00u)
Natuurlijk krijg je al energie wanneer je met gedreven ondernemers bij elkaar bent. Maar om dat nog eens 
extra te stimuleren hebben wij één van de meest gevraagde managementsprekers in Nederland uitgenodigd. 
De expert op gebied van klantgerichtheid en marketing. Hij schreef er een hele reeks boeken over, 
waarvan het meest recente boek ‘Een fan per dag!’, het bestverkochte management-boek van 2017!

Natuurlijk wordt alles omlijst met heerlijk eten, drinken en passende muziek. 
Dus direct uit het werk… naar Business Festival – Hellendoorn – Nijverdal.

Deelnemen als exposant?
Om u of uw bedrijf te presenteren huurt u bij ons tijdens het Business Festival een presentatie-(sta)tafel. Deze kunt u 
gebruiken om te netwerken, te presenteren of misschien wel om op te demonstreren. Daarnaast op de achtergrond uw 
naam groot in beeld en dat alles in de spotlights gezet! De kosten zijn gering, slechts € 250,- (exclusief BTW). 
Zeker wanneer u deze kosten afzet tegen de mensen welke u zult gaan ontmoeten.

Wilt u ook meedoen? Geef u dan snel op… er is plaats voor maximaal 28 exposanten. 
Opgeven kan via www.bruisendnijverdal.com/bfdeelnemer. Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen 
met één van de ondergetekenden. 

Namens de organiserende verenigingen:

Joost Hekman  Business Club Hellendoorn Nijverdal
Fred Mak   Parkmanagement ’t Lochter
Jan Scheppink  Op Naar Nijverdal
Dinand ter Braak  Ondernemend Hellendoorn
Ewald Aaltink  Bruisend Nijverdal 

bruisendnijverdal.com/bfdeelnemer




