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Hét ontmoetingspunt voor 
alle regionale ondernemers

De Graafschap is de grootste netwerkor-
ganisatie van Oost-Gelderland en bevor-
dert actief zaken doen met elkaar. Daar-
om is het bezoeken van deze unieke en 
sfeervolle beurs een must voor alle be-
slissers en managers van bedrijven, over-

heden en instellingen uit voor dit unieke 
evenement.

In de gezellige en informele sfeer, waar 
De Graafschap om bekend staat, kunnen 
ondernemers nieuwe contacten leggen, 

relaties uitdiepen en samen scoren door 
elkaar de bal toe te spelen en het elkaar te 
gunnen.

Het programma komt tot stand in samen-
werking met succesvolle ‘toppers’ en ‘er-
varingsdeskundigen’ uit het bedrijfsleven 
en de sport. Met actuele thema’s en be-
langrijke zaken voor elke ondernemer. 
Maar ook met een blik op voetbal, de co-
re-business van onze vereniging, want 
zoals iedereen weet is ondernemen ook 
een topsport. Zo zal topscheidsrechter 

In een special opgebouwd paviljoen op de parkeerplaats van 
stadion De Vijverberg vindt op dinsdag 26 en woensdag 27 
maart 2013 de achtste editie van De Graafschap Zakenmanifes-
tatie plaats.

HET PROGRAMMA
Dinsdag 26 maart 2013
14:00 uur:  Beurs open
14:10 uur:   Openingswoord door voorzitter van de 

Business Club Vincent Immink
14:15 uur:   Officiële opening en presentatie door top-

scheidsrechter Bas Nijhuis
15:00 uur:  Café Zakenmanifestatie met presentator 
Frans Miggelbrink
16:00-19:00 uur:   Spijkertijd van Optimaal FM Live met Rob 

Spijker
19:30 uur:   Modeshow met selectiespelers van De 

Graafschap op de catwalk

Woensdag 27 maart 2013 
14:00 uur:  Beurs open
15:00 uur:   Café Zakenmanifestatie met presentator 

Frans Miggelbrink
16:00-19:00 uur:   Spijkertijd van Optimaal FM Live met Rob 

Spijker
19:30 uur:   Sportcafé met diverse gasten uit de voet-

balwereld
20:15 uur:  Loting internationaal Terborg Toernooi
22:00 uur:  Naborrelen in ruimte De Graafschap Aktief
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Bas Nijhuis de Zakenmanifestatie offici-
eel openen en aansluitend een presentatie 
geven.

Bezoekers, exposanten en deelnemers 
krijgen alle mogelijkheden om informa-
tie, kennis en ervaringen uit te wisselen, 

nieuwe visies en ideeën te horen en met 
elkaar van gedachten te wisselen om sa-
men nog meer zaken te doen; in zowel de 
eigen regio als ver daarbuiten.
Tegen inlevering van een ingevulde toe-
gangskaart en/of visitekaartje is de entree 
gratis.

Zorg dat u erbij bent
In een informele en gezellige ambiance 
ontmoeten ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar. Zij 
vertellen, en laten elkaar zien wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen en wat ze samen 
kunnen doen om succesvol te zijn én te 
blijven.

Zakenmanifestatie De Graafschap biedt u 
een doelgerichte en voordelige manier 
voor:
- contacten leggen en relaties uitdiepen
- naamsbekendheid vergroten
- imago versterken
- netwerken en afspraken maken
-  informatie, visies, kennis en ervaringen 

uitwisselen
- inspiratie en nieuwe ideeën opdoen
-  en zaken doen in een bijzondere omge-

ving met een gezellige sfeer waar men 
elkaar graag de bal toe speelt om te sco-
ren in ieders belang.

De vorige editie van deze manifestatie is 
bezocht door 8000 geïnteresseerden (za-
kenmensen uit de gehele regio) en vrijwel 
alle deelnemers konden terugblikken op 
een succesvolle beurs. Gelet op het aantal 
bedrijven, dat al interesse heeft getoond, 
staat de komende manifestatie wederom 
in grote belangstelling bij de sponsoren 
van De Graafschap.

Op beide dagen zal Optimaal FM tussen 
16.00 en 19.00 uur live uitzenden vanaf 
De Graafschap Zakenmanifestatie. �

Elders in dit magazine vindt u twee 
GRATIS entreekaarten voor 
De Graafschap Zakenmanifestatie.
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