Netwerkbijeenkomst voor Starters in Zuid-Holland

Aanmeldingsformulier / Toegangsbewijs
13 januari 2011 – Aanvang 18:45 uur & Start om 19:00 uur
The Champ –Grent 20 Noordwijk (gratis parkeren vanaf 19:00)

Bedrijfsnaam:
Bedrijfsomschrijving:
KvK nummer:
Man

Hoe lang bent u zelfstandig ondernemer?

maanden

Vrouw

Naam:
Functie:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Wilt u een collega meenemen? (Maximaal 1)
Print dit document 2 maal uit voor 2 consumptiebonnen maar vul beiden volledig in.
Naam:
Functie:
Pink-Lemonade mag mij per e-mail benaderen voor andere interessante acties en kortingen.
(U kunt elk gewenst moment opzeggen)
De deelnemende bedrijven mogen contact met mij opnemen via e-mail voor interessante
acties, kortingen en informatie? (U kunt elk gewenst moment opzeggen)

Versturen

Inhoud Netwerkbijeenkomst
Aanvang: U bent welkom vanaf 18:45 uur. De bijeenkomst begint om 19:00 uur.
Om 19:00 uur wordt u welkom geheten door Saskia Wenge, eigenaar van Pink-Lemonade. Daarna
worden de sprekers aan u voorgesteld.

Sprekers
De sprekers zijn specialisten op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.

Accountancy
Juridisch advies en notariële akten
Bedrijfscoach
Social Media
Zoekmachine Optimalisatie

Iedere spreker vertelt in circa 15 minuten iets over zijn of haar vakgebied en vertelt wat voor u als
starter van belang is op dit gebied. Na afloop heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Speed-dating
Na de laatste spreker wordt u verzocht in groepen van 5-6 personen te zitten voor de Speed-dating
sessie. U krijgt ieder 45 seconden om iets over uzelf en uw bedrijf te vertellen. Goede voorbereiding
op wat u wilt vertellen kan veel nieuwsgierigheid opwekken!

Goody-Bag
Na afloop van de Speed-dating sessie krijgt u een Goody-Bag met leuke en handige hebbedingen.
Tevens vindt u in de Goody-Bag een kortingsboekje met kortingen van alle deelnemende bedrijven.
Zo kunt u goed van start!

Vrij netwerken en vragen stellen aan de experts
U kunt de rest van de avond ‘vrij netwerken’ met andere ondernemers en uw vragen stellen aan de
sprekers.

Tot ziens in “The Champ” op 13 januari 2011 om 18:45 uur (Grent 20 in Noordwijk).
Wij wensen u een nuttige en inspirerende avond toe!
Met vriendelijke groet,

S.Wenge
Saskia Wenge
Pink-Lemonade

