Nieuwsflits week 46 ‘Uit Westerveld’
Inmiddels zijn we weer een aantal weken dichterbij de lancering van het nieuwe platform
Uit Westerveld. In de tussentijd hebben zich al meer dan 50 ondernemingen aangemeld.
Het is mooi om te zien hoe groot het enthousiasme is in de gemeente Westerveld. Wij
krijgen ook vele berichten met ideeën, tips en kansen voor mogelijke samenwerkingen
met ondernemers uit Westerveld. Super dat jullie meedenken!
Stand van zaken:
De eerste marketingcampagnes, bedoeld om consumenten te bereiken, worden
momenteel ontwikkeld. Zo gaan we bijvoorbeeld een promotiefilmpje ontwikkelen voor Uit
Westerveld, in samenwerking met de jonge ondernemer Sander Huizinga uit Dwingeloo.
Daarnaast worden er ook leuke social media campagnes bedacht in samenwerking met
grafisch vormgever Merlijn Enserink. Deze campagnes komen de aankomende periode
online.
Zoals het nu lijkt kunnen we binnenkort starten met het toevoegen van producten en
diensten binnen Uit Westerveld. De IT’ers zijn nu druk bezig met de afronding van de
“achterkant”. Het is nu wachten op de oplevering.
Binnenkort volgt ook informatie over de inzet van de buddy’s om het aanmeldproces zo
eenvoudig mogelijk te maken en om de ondernemers maximale ondersteuning te bieden
wanneer Uit Westerveld online is.
Is uw bedrijf nog niet aangemeld bij Uit Westerveld? Dit kan via de volgende link:
https://forms.gle/ADvkfee8jPCvmrfUA. Vanuit deze aanmelding generen wij een basis
profiel binnen Uit Westerveld. Wanneer het zover is dat producten en/of diensten
ingeladen kunnen worden, dan neemt een ondersteunende buddy contact op.
Even kennis maken met een ondersteunende buddy..
Mijn naam is Teun Wortelboer en ik kom uit Diever. Ik studeer momenteel in mijn 3de jaar

aan de Hanzehogeschool te Groningen. Sinds november ben ik gestart als buddy om
ondernemers aan te sluiten bij Uit Westerveld. Naast het aansluiten van ondernemers ga
ik ook ondernemers wegwijs maken op het online platform en help ik ze natuurlijk bij
vragen. Ik kijk er naar uit om met zoveel mogelijk ondernemers in contact te komen en ze
te ondersteunen binnen Uit Westerveld.
Wil jij ook graag op de hoogte gehouden worden door Koepel Ondernemend Westerveld
en Ondernemersfonds Westerveld of heb je vragen?
Reageer via: info@uitwesterveld.nl
Onderstaand een kleine sneakpreview... 😉

Dit is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld.
Ontvang jij de nieuwsbrief nog niet? Meld je dan aan via info@uitwesterveld.nl of meld jouw
bedrijf nu gratis aan via https://forms.gle/ADvkfee8jPCvmrfUA.

