DOEN
DOEN BIEDT DE MOGELIJKHEID
OM ACTIVITEITEN DIE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VOOR
HUN EIGEN LEDEN EN OVERIGE
GEÏNTERESSEERDEN WILLEN
ORGANISEREN, OP DE
BEURSVLOER PLAATS TE
LATEN VINDEN.

DOOR ONDERNEMEN EN NETWERKEN

Twente heeft een groot potentieel aan
ondernemers. De maakindustrie kent vele
pareltjes, verspreid over de diverse steden.
Zowel grote als kleine bedrijven, alle geleid
door bezielde ondernemers. De zakelijke
dienstverlening is rijkelijk vertegenwoordigd,
innovatieve bedrijven strijken hier neer en
technologie en kennis is ruim voorhanden.

Met ‘roots’ in Almelo, en ruim twintig jaar ervaring
in de organisatie van vak- en consumentenbeurzen
waaronder een groot aantal bedrijven contactdagen
en het opzetten van het grensoverschrijdende
evenement Euregio Business, kregen de plannen
voor DOEN al snel vastere vorm.

LAAT ZIEN WIE JE BENT EN WAT JE DOET

DOEN biedt de mogelijkheid om
activiteiten die ondernemersverenigingen voor hun eigen leden
en overige geïnteresseerden willen
organiseren, op de beursvloer
plaats te laten vinden.

Daarbij moeten we echter één ding
niet vergeten: het belang van lokale
contacten! Ken uw buurman, weet
wat voor bedrijven er op locaal niveau

KEN UW BUURMAN

actief zijn. Laat zien wie je bent en wat
je doet, en laat geen handel liggen op
een paar honderd meter bij je voordeur

Veel gemeentes investeren veel in de
ontwikkeling van bedrijfsterreinen om
plaats te bieden aan nieuwe bedrijven
of uitbreidingen van bestaande

vandaan, om het elders te halen. Kost
geld en energie, terwijl dichter bij
huis wellicht dezelfde mogelijkheden
geboden worden.

bedrijven. Twente is daarbij met veel
ondernemersverenigingen en brancheorganisaties goed gestructureerd,
met zelfs een Twentse ambassade in
Amsterdam en Rotterdam om ons ook
daar te profileren om zaken te kunnen
doen.

Versterk elkaar lokaal, daarmee leg je
een basis waarin gezamenlijk optrekken
wordt gestimuleerd. Zo ondersteun je
de groei van stad en regio mee, waar je
uiteindelijk zelf van profiteert!
Een win-win situatie dus.
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Almelo vindt plaats op 4 en 5 oktober

DOEN

Enschede vindt plaats op 10 en 11 mei bij Twente Expo (Go Planet)

DOEN is gratis toegankelijk op vertoon van registratiebewijs via onze site.
Tevens kunnen deelnemers hun relaties uitnodigen.
DOEN is dagelijks geopend van 14.00 – 22.00 uur
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