Alles Kump Goed
Business Event 14 april vanaf 17.00 uur Amphion
Beste ondernemers,
De gastenlijst vult zich! Ondernemers, lokale politici, Duitse collega’s en
burgemeesters, ze komen allemaal om te netwerken, geïnspireerd te raken en
samen The Passion in Doetinchem te kijken.
Het Alles Kump Goed business event op donderdag 14 april, vanaf 17.00 uur in
Amphion wordt dan ook hét moment waarop ondernemend Doetinchem weer
samenkomt. Jij ook? Wij hebben tot en met 7 april een stoel voor je gereserveerd…

LET OP:
Tot en met 7 april 2022 is er een kaart voor jou gereserveerd, die kun je verzilveren door deze
mail (Passion@doetinchem.nl) te beantwoorden met JA, ik ben erbij inclusief jouw naam en
bedrijfsgegevens. We sturen dan zsm jouw entreebewijs toe.

Wat we voor jou in petto hebben tijdens het Alles Kump Goed Event?
•

Van 17.00 tot 18.00 uur genieten we tijdens het netwerken, geheel in lijn met The Passion
van een luxe soepbuffet.

•

Vanaf 18.00 uur is er een boeiend programma in de kleine zaal van Amphion. De gemeente
presenteert onder meer de Toplocatie Oost toekomstagenda en gaat met jou het gesprek
aan. Leer van elkaar en bundel de krachten.

•

Frans Reichardt, de Klantenluisteraar die wereldwijd al meer dan 1000 keer op het podium
stond, neemt ons vanaf 19.20 uur mee in de wijze lessen hoe je vanuit de klant, met goed
luisteren, zowel als ondernemer maar ook als overheid tot grote successen kunt komen.

•

Na een pauze gaan we vanaf 20.20 uur de zaal in om na een korte toespraak van
de KRO NCRV directie, samen op groot scherm The Passion te kijken.

•

Na afloop gaat het netwerken, nabespreken en borrelen verder.

Aanmelden? Stuur een mail naar passion@doetinchem.nl o.v.v. "JA, ik ben erbij", inclusief naam en
bedrijfsgegevens.
Kijk mee, netwerk, laat je inspireren en ga weer met elkaar in gesprek.
Tot op het Alles Kump Goed Event.
Het Alles Kump Goed Event is een initiatief van de gemeente Doetinchem en wordt mede mogelijk
en gratis toegankelijk gemaakt door hoofdsponsor JPR Advocaten.

