Meer informatie
Bezoek onze website:
www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl
Of neem contact op met:
Gerard Selman
T. 06 - 53 72 83 53 of gselman@projectenltonoord.nl
Heidi Uenk
T. 06 - 23 40 51 59 of huenk@projectenltonoord.nl

Uitnodiging
Thema avond:

‘Ondernemen in een
veranderende markt’
Datum: Woensdagavond 19 november 2014
Tijd: 18.45 uur – 22.00 uur
Locatie: Lensen Projectinrichters,
Schimminck 1 te Zaltbommel

Jos
Looije

De tuinbouw opereert in een dynamische omgeving;

er is sprake van een permanente spanning op de afzetmarkten.

Een adequaat antwoord hierop vraagt om innovatief ondernemerschap en een duidelijke strategie op de markt en de omgeving.

Anders kijken naar uw bedrijf en inspiratie op doen van
collega ondernemers kan leiden tot nieuwe inzichten!

Fred van
der Hoeven

Ook ziet u deze avond
de première van de film:
“Een greep uit de kas”,

Deze avond daagt Jos Burgers, veelgevraagd managementspreker,
u uit om op een andere manier naar uw bedrijf te kijken. Onder

waarin collega tuinders
uit de regio in beeld
komen. En laat u verder

zijn motto ‘Alles wat je geeft krijg je (ooit) terug’ neemt hij ons op

informeren over het brede

mensen’ en ‘no budget marketing’.

van het Glastuinbouwpact

humoristische wijze mee in de wereld van ‘klanten zijn net

Maar wat kunnen we hier in de tuinbouw mee? Jos Looije (Looije
honingtomaten) en Fred van der Hoeven (FloraHolland) geven

aan hoe zij dit in de praktijk toepassen en gaan met u hierover
in gesprek.

aanbod van activiteiten

Jos
Burgers

komende winter.

PRogramma
18.45 uur

Ontvangst

19.00 uur 	Welkom door Han Looijen
19.10 uur	Film première “Een greep uit de kas..”
19.25 uur


“Anders
kijken naar uw bedrijf” door v eelgevraagd management
spreker Jos Burgers

20.30 uur

Pauze

20.45 uur	Ondernemen in een veranderde markt: ervaringen

uit de p
 raktijk!
Jos Looije van Looije Tomaten en Fred van der Hoeven van FloraHolland

Meld u aan voor deze bijeenkomst door een mail
te sturen aan huenk@projectenltonoord.nl

21.30 uur

Afsluiting

21.45 uur

Netwerkborrel

