Programma
vrijdag 2 oktober
14.00 uur Opening door de burgemeester
van Duiven, de heer Rik de Lange
14.30 uur Hoofdsponsor Artiflex
15.00 uur Themagesprek: Duurzaamheid
15.45 uur Workshop door het
Communicatiehuis De Liemers:
Communicatie onder de loep
16.30 uur Themagesprek: Sport en
gezondheid
17.15 uur Artiflex Duiven
17.30 en 18.30 uur Diner bij Brasserie
Een Mooie Dag
19.30 uur Themagesprek: Veiligheid
22.00 uur Einde beurs – afbouwen

Rondleidingen
De rondleidingen door de nieuwe Ogtent
starten vanuit het auditorium en zullen
verzorgd worden door Henk Nijland en
Jacques Vermeer.
Aanvang: 15.00 – 17.00 – 19.00 uur.
Mochten er meerdere rondleidingen nodig
zijn, dan vindt dat in overleg plaats.

Folkcafé
20.30 uur Folkcafé, in het café
Bij de Brouwer.

Rode loper route
De deelnemende bedrijven aan de rode loper
route zijn te herkennen aan de rode loper die
voor hun winkel ligt.
De volgende bedrijven hebben aangegeven
iets te willen laten zien, proeven of beleven:
Mitra, Derksen Schoenmode, Express Wear,
Van de Wetering Optiek, Present Art, Ter Stal,
Willemsen Mode, Shoeby Fashion, Pronto,
Gall & Gall, Satisfashion en Ree-Zo.

Welkom
op de eerste Beurs Voor
Ondernemend Duiven

Als de voortekenen ons niet bedriegen gaan
we vandaag een bruisende beurs meemaken. De BVOD biedt de mogelijkheid om het
nuttige met het aangename te combineren.
Beursbezoek en netwerken, daarnaast een
eventuele rondleiding door het nieuwe
gebouw.

’s Avonds is er een Folkcafé in het café Bij de
Brouwer.

In de foyer wordt u welkom geheten door
een muziekensemble.

Wij zijn er klaar voor en hebben het volste
vertrouwen dat het een enerverende dag
gaat worden. Alle activiteiten vinden op
de beursvloer
plaats, dus je
hoeft niets te
missen als
bezoeker,
maar zeer
zeker ook
niet als deelnemer.

Op het podium van de beursvloer is de gehele dag wat te doen, zie de achterzijde voor
het programma.
In het café Bij de Brouwer zijn de gehele dag
hapjes en een drankje verkrijgbaar. Speciaal
voor de BVOD heeft Brasserie Een Mooie Dag
op de begane grond een vis, vlees en vegetarisch menu tegen een gereduceerd tarief
samengesteld.
Ook lopen er mensen rond in Dickens-kledij,
zij zijn van de groep die bezig is met de organisatie van het nieuwe publieksevenement
Dickens in de Liemers in december in het
Horsterpark.

Kortom, laagdrempelig en kleinschalig met
als algemeen vertrekpunt de mogelijkheid
om ‘verbinding’ te maken. Contacten leggen
en aanhalen in een prettige entourage.

Dianne de Geus
organisator

De beurs wordt mede mogelijk gemaakt door

Artiflex is hoofdsponsor van de BVOD, netwerkt u ook gezellig mee?

