Informatie voor ondernemers
Beursvloer Ommen interessant voor elke ondernemer
Bent u een ondernemer die zich betrokken voelt bij de Ommense samenleving en wilt u daar graag
uitdrukking aan geven? Dan past de beursvloer bij u. Ook ondernemers die met commerciële
motieven op zoek zijn naar nieuwe doelgroepen, netwerken en publiciteit zijn welkom. Door de
deelname aan Beursvloer Ommen ontmoet u mede-ondernemers, maar ook allerlei
maatschappelijke organisaties met veel interessante kennis en een grote, diverse achterban.
U komt niet alleen iets brengen, maar zeker ook iets halen!
Ondernemers zijn een heel belangrijke partij op de Beursvloer. Zij zorgen er namelijk voor dat allerlei
maatschappelijke organisaties een stapje vooruit kunnen zetten! U kunt hierdoor uw bedrijf op de
kaart zetten als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer
Ruilen van goederen en diensten
U hoeft niet van tevoren uw aanbod te bepalen, want je kunt je laten leiden door de vragen van de
maatschappelijke organisaties tijdens Beursvloer Ommen. Krijgt u een vraag die u als ondernemer
of bedrijf op kunt lossen? En heeft u een ‘klik’ met de organisatie of heeft u zelf een vraag die door
de organisatie is in te vullen? Dan is de match een feit en kunnen jullie concrete afspraken gaan
maken over de inhoud van de afspraak en de uitvoering.
Via matches kunnen allerlei zaken verhandeld worden behalve geld. Dit door middel van de 4 M’s,
namelijk Middelen (bijv. oude computers, meubilair, drukwerk, bouwmaterialen, tuinonderhoud
etc.), Media, Mensen (inzet en advies)en Massa (openstellen van netwerken).
Als ondernemer zou u o.a. het volgende kunnen vragen aan een maatschappelijke organisatie:
*
de invulling van een personeels- of teambuildingsdag;
*
een workshop of cursus;
*
sportdag of optreden;
*
vergaderruimte/-locatie;

Voorbeelden van matches 2016

Enthousiast geworden? Meld u dan vandaag nog aan via het formulier op de beursvloer-website.
Deelname aan Beursvloer Ommen is gratis.

