WESTERLO

Ondernemerscafé
11 december 2017

In opstart van de vernieuwde UNIZO-werking nodigt UNIZO
Westerlo u graag uit voor dit eerste netwerkevent. We brengen
alle ondernemers van Westerlo (detailhandel, diensten, vrije beroepen, KMO’s ...) samen tijdens een gezellige babbel met een
hapje en een drankje.
PROGRAMMA:
20.00u. Ontvangst
20.20u. Welkomstwoord
20.35u. Netwerk “Ken uw buur -collega ondernemers”
23.00u. Sluiting
Deelnameprijs:
Gratis toegang
Exclusief voor ondernemers van Westerlo en hun partners
Inschrijven:
Inschrijven is niet verplicht, doch wel gewenst:

PRAKTISCHE INFO
Locatie:
Kasteel de Merode
Verwarmde feesttent in de
voortuin van het kasteel langs
Polderstraat
Organisatie:
UNIZO Westerlo
Datum en tijdstip:
Maandag 11 december 2017,
20.00u.
Prijs:
Gratis toegang

luc.van.lommel@unizo-westerlo.be
Een sterk en groot netwerk is van
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van UNIZO Westerlo

groot belang voor alle ondernemers.
Connecteren en ervaringen uitwisselen
met collega-ondernemers kunnen ook
jouw onderneming vooruit helpen.
En UNIZO Westerlo wil u daarbij
helpen

UNIZO ONDERNEMERSLIJN

 0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be
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