Doe mee met de eerste Beurs
Voor Ondernemend Duiven
op vrijdag 2 oktober van 14.00 tot 22.30 uur
in de OGtent (het nieuwe ccog) aan het Remigiusplein in Duiven

De OGtent

Een nieuw gebouw, een nieuwe
bedrijvenbeurs

Organisator Dianne de Geus: ‘Duiven
telt zoveel ondernemers, groot en klein’

Op vrijdag 25 september 2015 wordt de OGtent geopend, het vernieuwde ccog. Een prachtig gebouw, dat ten dienste staat van de hele
Duivense gemeenschap. Tal van openingsactiviteiten staan op het
programma en natuurlijk mag een bedrijvenbeurs niet ontbreken.

Organisator van de ‘Beurs voor Ondernemend Duiven’ is Dianne de
Geus van R&D Tele Business. Dianne is oud-bestuurslid van mkb
Duiven, gemeenteraadslid in Duiven voor de vvd en medeorganisator van de in maart gehouden beurs
GelreBusiness2015 in Gelredome in
Arnhem.

Daarom wordt op vrijdag 2 oktober de ‘Beurs voor Ondernemend
Duiven’ gehouden. Een beurs voor
en door ondernemers uit de
gemeente. Niet deelnemen aan of
niet aanwezig zijn tijdens deze
beurs is geen optie!
Doel is een laagdrempelige, interactieve beurs met tussen de 50 en
75 stands in de grote zaal van de
OGtent. Deze grenst aan het cafédeel van het nieuwe gebouw en
kan met schuifwanden eenvoudig
groter of kleiner worden gemaakt.
Netwerken en verbinden staat
centraal. Om de verbinding tussen
de beurs en de ondernemers in het
centrum fysiek tot stand te brengen, komt er een ‘rode loperroute’.
De standprijzen worden laag gehouden, zodat deelname ook voor
kleine bedrijven mogelijk is. De toegang voor collega-ondernemers
en andere belangstellenden is gratis.

Dianne: ‘Ik geloof heilig dat er plaats is
voor een evenement als de ‘Beurs voor
Ondernemend Duiven’. Duiven telt zoveel
ondernemers, groot en klein.
Die mensen willen, nee moeten,
elkaar ontmoeten. Waarom een
product of dienst van ver halen,
als het ook om de hoek is te verkrijgen?’
Wanneer Vrijdag 2 oktober 2015
van 14.00 tot 22.30 uur
Waar De OGtent (het nieuwe
ccog) aan het Remigiusplein
Waarom meedoen Netwerken in een
gezellige omgeving
Vragen Bel of mail met Dianne de
Geus, 0316 – 281 144 of
06 – 181 705 79 of
dianne@rendtelebusiness.nl
Aanmelden Bij Dianne de Geus

De beurs wordt mede mogelijk gemaakt door

