Nieuwsflits week 48 ‘Uit Westerveld’
Stand van zaken:
Afgelopen vrijdag, op de Dag van de Ondernemer, zijn wij met een videograaf
bij verschillende ondernemers die zich hebben aangemeld langs geweest om
een promotiefilmpje te maken voor Uit Westerveld. Dit filmpje komt deze week
nog online op onze social media kanalen. Heb jij je al aangemeld voor het
platform? Aankomende tijd worden er nog meer filmpjes gemaakt bij bedrijven,
wellicht komen wij ook bij jou langs!
Daarnaast presenteren wij Uit Westerveld deze week online. Door middel van
een korte presentatie brengen we iedereen op de hoogte en richten wij ons op
nieuwe aanmeldingen, kunnen ondernemers vragen stellen en komen ze in
contact met hun ondersteunende buddy. Vanavond of morgen nog een half
uurtje over? Haak dan aan via..
Vledder: 25/11 19:30 tot 20:00 uur - https://meet.google.com/nrr-dbbb-rys
Diever: 25/11 20:15 tot 20:45 uur - https://meet.google.com/zqx-bgyw-qzp
Dwingeloo: 26/11 19:30 tot 20:00 uur - https://meet.google.com/gry-qddr-vgv
DWWZ: 26/11 20:15 tot 20:45 uur - https://meet.google.com/vyr-swqz-aze
‘Dag van de ondernemer’ vieren we ook in Westerveld: €75,- cadeau!
Om de ondernemers uit Westerveld een extraatje te bieden hebben Koepel
Ondernemend Westerveld, ondernemersfonds Westerveld en DELTA Fiber
Netwerk een leuke actie bedacht. De eerste 100 ondernemers die zich
aanmelden voor Uit Westerveld en een glasvezelabonnement, ontvangen maar
liefst €75,- retour! Deze actie geld tot 2 december 2020.
Meer informatie over deze actie kun je hier vinden:
http://www.ondernemendwesterveld.nl/glasvezel/

Even kennis maken met een ondersteunende buddy…
Mijn naam is Ruben Slager en kom uit Diever. Op dit moment studeer ik
Bouwkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen (3e jaar). Daarnaast ben ik
gestart als buddy bij Uit Westerveld om de ondernemers in Uffelte en Havelte
wegwijs te maken met het platform. Zo staan ik en de andere buddy’s klaar
voor extra uitleg en vragen die ontstaan bij het gebruik van het platform Uit
Westerveld. Ik kijk er naar uit om de ondernemers te helpen en dit platform
succesvol te maken. Samen maken we Uit Westerveld een mooie plek voor
lokaal inkopen.
Aanmelden…
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.

Dit is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld. Deze
mail wordt ontvangen, omdat eerder is aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden.
Mocht je deze mails niet langer ontvangen willen ontvangen? Klink dan hier

