Een bedrijfsbezoek van Businessclub Eerst Eten
Je hebt aangegeven onze businessclub op jouw bedrijf te willen ontvangen. Een mooie
manier om ondernemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met jouw
producten of dienstverlening. Wij als businessclub vinden het belangrijk om onze leden
een gevarieerd aanbod netwerkavonden op bijzondere locaties te bieden. Een win-win
situatie dus!
Passend binnen het concept
Businessclub Eerst Eten organiseert haar netwerkavonden volgens een vast concept:
laagdrempelig onder het genot van een hapje en drankje mede ondernemers uit de regio
ontmoeten. Om de kwaliteit van ons concept te bewaken hebben we een aantal
uitgangspunten opgesteld.
Bijdrage in de kosten
Aan het organiseren van een netwerkavond zijn vanzelfsprekend kosten verbonden. Wij
willen graag een bijdrage in de kosten geven. In ruil daarvoor verwachten we dat de
netwerkavond aan onze kwaliteit standaard voldoet. Onze bijdrage wordt op de volgende
manier berekend: voor iedere bezoeker ontvang je een bijdrage van € 12.50 excl. BTW.
Drankjes worden door de gasten afgerekend met muntjes. Voor ieder ingeleverd muntje
ontvang je € 1.75 incl. BTW.
Catering en aankleding locatie en techniek
Als gastbedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de catering en het
inrichten van de locatie en benodigde techniek. Denk hierbij aan sta tafels, voldoende
zitgelegenheid, eventuele achtergrondmuziek en een microfoon voor een woordje.
Hiervoor kun je leveranciers uit je netwerk inschakelen of medeleden van onze
businessclub. Het laatste heeft vanzelfsprekend onze voorkeur. De geboden catering
dient maaltijd vervangend te zijn en wordt vooraf aan het bestuur ter goedkeuring
voorgelegd. Van het gastbedrijf wordt verwacht dat je de bezoekers een welkomstdrankje
aanbiedt.
Tijden
De netwerkavond begint om 17.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De locatie dient om 17.00
klaar te staan voor eventuele vroege gasten.
Invulling
Aan het begin van de avond zal het bestuur de gasten welkom heten. Je hebt dan tevens
de mogelijkheid om kort iets over jouw bedrijf te vertellen. Aangezien het netwerken
voorop staat is er geen gelegenheid voor presentaties, sprekers etc. Het geven van
rondleidingen is toegestaan, voorwaarde is wel dat het voor de gasten vrijblijvend moet
blijven om eraan deel te nemen.

Parkeergelegenheid
Houdt rekening met voldoende parkeergelegenheid.
Tot slot
Businessclub Eerst Eten ziet er naar uit bij jou te gast te zijn. Aarzel bij vragen niet om
contact met ons op te nemen.

