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AchterhoekBIZniZZ Club

Kennis delen, netwerken, inspiratie, topsprekers,
actualiteiten, trends en ontwikkelingen.

De AchterhoekBIZniZZ Club sluit aan bij de wensen 
van ondernemers. Dit blijkt uit het feit dat ca. 125 
Achterhoekse ondernemers inmiddels lid zijn 
geworden. Wij zijn niet alleen de leukste, maar 
misschien wel de meest effectieve Businessclub 
van de Achterhoek met een diversiteit aan leden!

Missie van de AchterhoekBIZniZZ Club
Kennis delen, ‘Achterhoeks’ ondernemen versterken en 
innovatieve ideeën ontwikkelen en volgen. 

Ons doel van iedere bijeenkomst: 

• Regionaal ontdekken en verbinden
• Maatwerknetwerk initiëren 
• Inspiratie opdoen
• Trends en actualiteiten delen

Wat u van ons mag verwachten:

• De BIZniZZ Club komt 4 maal per jaar bij elkaar;
• De locaties zijn inspirerend bij regionale ondernemers die een
 kijkje in de keuken geven;
• De sprekers zijn informatief, inspirerend en houden ons op de
 hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen;
• Alles draait om resultaat. Wij denken mee door een persoonlijke

aanpak, verbinden met de juiste contacten uit een groot en
professioneel netwerk;

• Branchebescherming; maximaal 2 leden uit dezelfde branche 
• De kosten van het lidmaatschap zijn vanaf € 165,-. Hiermee heeft
 u 4 maal per jaar toegang voor één persoon met de mogelijkheid
 tot het introduceren van een relatie (in overleg).

Soorten lidmaatschap per 1 januari 2022:
€ 165,- Toegang tot 4 bijeenkomsten voor één persoon.
€ 400,- Toegang tot 4 bijeenkomsten voor één persoon en 
één 1/2 pagina advertentie per kalenderjaar in
AchterhoekBIZ Magazine, (editie in overleg te bespreken).

Alle bijeenkomsten zijn inclusief hapjes, drankjes en diner! 
De genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Noteer de volgende data vast in uw agenda voor 2022.
24 maart 2022          Landgoed Rhederoord in De Steeg 
21 juni 2022              T2 Groep in Doetinchem
29 september 2022    DRU Industriepark in Ulft
December 2022         nog niet bekend!

Tevens bestaat de mogelijkheid om een avond te adopteren,
u krijgt dan de mogelijkheid zich specifiek te profileren onder de 
AchterhoekBIZniZZ Club-leden. Voor meer informatie neem 
contact met ons op.

Heeft u interesse in een lidmaatschap, dan vernemen wij graag
welk pakket het best bij uw wensen aansluit. U kunt contact
opnemen met Ed Smit via ed@buroachterhoek.nl 

*Prijzen geldig vanaf 1 januari 2022. **Exacte datum nog niet bekend, locatie is definitief.


