
De prachtige evenementenhal Breepark in Breda vormt 
op woensdag 28 en donderdag 29 november van dit jaar 
de locatie voor de eerste Businessdagen West-Brabant. 
Daarmee krijgt de regio weer een beurs van formaat, die 
nu al als hét zakelijke netwerkevent van 2018 betiteld mag 
worden. De beursvloer gaat daar volstromen met een 
dwarsdoorsnede van het beste wat West-Brabant op het 
gebied van bedrijven, overheden en instellingen te bieden 
heeft. Uiteraard mag de VOC daarbij niet ontbreken!

Speciaal voor de leden van de VOC hebben wij een unieke 
aanbieding. We willen op de beursvloer graag een VOC-
plein creëren, waar de leden van de netwerkclub zich 
SAMEN kunnen presenteren. Stond de V in de oorspronkelijke 
VOC immers  niet voor ‘verenigd’? 

Door als VOC-leden voor een gezamenlijke presentatie te 
kiezen, kan zowel de kracht van de individuele ondernemer 
als van het collectief worden benadrukt. Zo wordt dat VOC-
plein al snel een bruisende plek, waar zaken kunnen worden 
gedaan, waar kan worden genetwerkt én waar nieuwe 
contacten kunnen worden gelegd.

Waar de prijzen voor een beursstand normaal vanaf 1000 
euro beginnen, mogen wij u de volgende aanbieding doen:
• Een statafel met zitjes en een vlag met uw eigen 

bedrijfslogo voor slechts 600 euro!

Als dát geen laagdrempelige manier is om uw bedrijf 
te presenteren! Uw aanwezigheid op deze tweedaagse 
topbeurs is daarnaast een ideaal moment om uw relaties uit 
te nodigen.

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN DEZE UNIEKE VOC-AANBIEDING? 

Neemt u dan contact op met Martijn van der Haar van 
ZPRESS Media Group, de organisator van de beurs.

Martijn van der Haar
Businessdagen West Brabant
0611513490
Martijn@zpress.nl

Uiteraard is het óók mogelijk om met een eigen professionele 
stand, inclusief standbouw, aan de Businessdagen West-
Brabant deel te nemen. Ook daarover kan Martijn u 
informeren.

Kijk ook op www.businessdagenwestbrabant.nl

SLECHTS 9 600,-
HEEFT U AL EEN PLEKJE OP HET VOC-PLEIN 

TIJDENS BUSINESSDAGEN WEST-BRABANT?

NETWERK TOT RESULTAAT
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