
Invite

Meet Ondernemende vrouwen uit je omgeving.

Connect De mogelijkheid om met mede ondernemers te

sparren over zaken waar wij allemaal mee te maken

hebben of krijgen 

Enjoy
Tijdens elk event een motiverende spreker op het

gebied van ondernemen en geniet van de ambiance en

je tafelgenoten.

Om na afloop weer vol energie aan de slag te gaan.   

Denise Pellinkhof - spreker
Is de spreker tijdens het event. Zij gaat ons meenemen in de wereld van
personal branding en hoe een consistente zichtbaarheid je zakelijk veel kan
opleveren. Meer weten over deze enthousiaste vrouw en haar bedrijf Joy in
Business? klik hier

Stonne Moerdijk - organisator
De reden waarom ik dit event organiseer?  Als ondernemer (inmiddels al
bijna 6 jaar) wil ik graag in contact komen met andere ondernemende
vrouwen om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en te sparren over
onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben als vrouw,
ondernemer, wellicht als moeder en als jezelf.  

Woensdag 15 april a.s.
9.30 uur - 11.30 uur

Datum: woensdag 15 april a.s. 

Tijd: vanaf 9.30 uur inloop - om 10.00 uur start - tot 11.30 uur

Locatie: Restaurant Haddock, Stationsstraat 9, Amstelveen (Gratis P in de omgeving)

Tickets: € 20,- excl btw (€ 24,20 incl btw )  
inclusief twee drankjes, taartjes en onbeperkt water met munt/citroen.  Ticket kun je als zakelijke kosten opvoeren. 

Meer info? Mail Stonne@stonne.nl of stuur een Whatsapp t 0614240348

Volg @and_meet op Instagram, om op de hoogte te blijven van de laatste updates over het event
Tickets (klik op link of copy paste deze link) : https://www.eventbrite.nl/e/tickets-and-meet-woensdag15-april-as-96639646785 

 

Bestel 
je ticket

hier
 
 

Programma - 
9.30 u:   Inloop 
10.00 u: Start en Welkom door Stonne 
10.15 u:  SPREKER Denise Pellinkhof - Joy in Business
10.45 u:  Napraten, elkaar ontmoeten etc. 
11.30 u:  Einde programma

Details - 

https://www.joyinbusiness.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-and-meet-woensdag15-april-as-96639646785
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-and-meet-woensdag15-april-as-96639646785

