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View this email in your browser

Yes, we kunnen weer! 

Netwerken op de mooiste locaties in Zeeland. 

In november hebben we het event moeten cancelen. 

Op donderdag 31 maart is het zover: dan zijn we te gast bij Traas Zuidwest

Nederland te 's-Gravenpolder  

Van 17.00 tot 19.30 uur. 

Ben jij erbij? 
Meld je dan aan en stuur ons een mail: info@hetpodiumnetwerk.nl 

Kosten: € 20,- inclusief hapje en drankjes én twee presentaties van ondernemers.

Tot ziens op de 31ste!
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Daniela en Angelique 

 

REACTIES VAN DEELNEMERS: 

Sebastiaan Zaal (RVI®) over ons netwerkevent op 30 september: 

“𝘏𝘦𝘦𝘳𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘰𝘯𝘨𝘦𝘥𝘸𝘰𝘯𝘨𝘦𝘯, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘵𝘰𝘤𝘩 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧. 𝘌𝘳 𝘪𝘴 𝘨𝘦𝘯𝘰𝘦𝘨 𝘵𝘪𝘫𝘥 𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦

𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘵𝘦 𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯” 

 Anita VA: 

“𝘗𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘨𝘦 𝘣𝘪𝘫𝘦𝘦𝘯𝘬𝘰𝘮𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘵𝘴𝘱𝘢𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘴𝘧𝘦𝘦𝘳. 𝘍𝘪𝘫𝘯 𝘰𝘮 𝘪𝘯 𝘬𝘰𝘳𝘵𝘦 1-𝘰𝘱 -1 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬𝘫𝘦𝘴 𝘮𝘦𝘵

𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘵𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬𝘦𝘯, 𝘻𝘰𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘴𝘯𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘭𝘬𝘢𝘢𝘳 𝘵𝘦 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯

𝘬𝘰𝘮𝘵.” 

 

Het Podium Netwerk is een business platform voor ondernemers en onderneemsters

in heel Zeeland en is een initiatief van Daniela Verwilligen en Angelique Lapré. 

  

Daniela en Angelique aan het woord: 

“Bij de start en groei van onze bedrijven kwamen we tot de conclusie dat het

belangrijk is andere ondernemers te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, te

Meld je hier aan!
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sparren en waar nodig en mogelijk elkaar te helpen.  

We vinden het ook belangrijk dat zakelijk netwerken laagdrempelig moet zijn.  

Ons doel met Het Podium Netwerk is om heren en dames ondernemers te helpen

groeien en met elkaar in verbinding te brengen. 

Dit doen we door hen op verschillende manieren figuurlijk een podium te geven: via

presentaties op onze website en tijdens onze netwerkbijeenkomsten. 

  

Wij organiseren ongeveer acht keer per jaar netwerkbijeenkomsten op de laatste

donderdag van de betreffende maanden met een compact programma van 17.00 tot

19.30 uur. 

De bijeenkomsten zijn op wisselende (bedrijfs)locaties in Zeeland en daarbij

hanteren we een maximaal aantal deelnemers.  

 

Het Podium Netwerk helpt( kort)zelfstandigen, ZZP-ers, kleine en middelgrote

bedrijven aan praktische informatie rondom het ondernemerschap. 

We nodigen regelmatig inspirerende sprekers uit en organiseren interessante

workshops.”

Copyright © 2022 Het Podium Netwerk, Alle rechten voorbehouden. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in ons klantenbestand staat of je heeft ingeschreven via:

info@hetpodiumnetwerk.nl 
 

Our mailing address is: 
info@hetpodiumnetwerk.nl 

 
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
 

Meer weten?
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