
Ondernemers Plaza 2015

24 maart 2015

Messe Kalkar

Ontmoet innovatieve bedrijven uit de regio 

Een initiatief van het Wirtschaftsforum Kleverland

Uitnodiging



Het begrip „Plaza“ staat voor een centraal gelegen openbaar plein. Een plek 

voor ontmoetingen, communicatie, informatie, inspiratie, 
ontspanning en vermaak. Dit vernieuwende evenementen-

concept „Ondernemers Plaza“ werd ontwikkeld door het 

Wirtschaftsforum Kleverland en Wil Kuiters van bureau 

Kuiters idee en organisatie. Messe Kalkar biedt met zijn beurzen- en 

congrescentrum uitstekende mogelijkheden om dit concept voor onder-

meners uit de Duits-Nederlandse grensregio te realiseren. 

Ondernemers uit de regio hebben hier tegen uitermate aantrek-

kelijke voorwaarden in het kader van een „bedrijfsetalage“ de 

kans om zichzelf op professionele wijze  te presenteren aan hun 

doelgroep - Duitse en Nederlandse ondernemers en poten-
tiële handelspartners, die als bezoekers deelnemen aan het Plaza. Kijk 

voor nadere informatie omtrent de gedetailleerde presentatiemogelijkheden op 

de website www.ondernemers-plaza.nl.
Doelstellingen van het Ondernemers Plaza
 · Bevordering van zakelijke contacten - vraag en aanbod zijde

 · Steun aan de regio / EU-regio

 · Uitwisseling van kennis en expertise, juist ook grensoverschrijdend

 · Forum voor economische thema‘s

 · Versteviging en bevordering van het zakelijk netwerk

Het concept heeft 3 hoofdcomponenten:
1. Netwerkontvangst van Plaza deelnemers én bezoekers

2. Plenair inspirerend lezingenprogramma voor Plaza deelnemers én bezoekers

3. Ondernemers Plaza met veel bedrijfsetalages, cultuurgalerijen, marktplein, culinaire ontdekkingen, brochure 

 eilanden, innovatieve iglo-programma‘s en muzikaal vermaak. Ontdek het zelf!

Programma Voertaal
vanaf

12:00 uur Inrichting van de bedrijfsetalages

14:00 uur
Mini-training voor Plaza deelnemers:
„Hoe worden passanten echte bezoekers op mijn stand? 
(tot 15:00 uur)

Nederlands / Duits

15:30 uur Ontvangst en kennismaking van deelnemers en bezoekers



Ondernemers Plaza 2015
Programma Voertaal

16:30 uur Plenair podiumprogramma voor alle aanwezigen

Woord van welkom door Günter Heenen (voorzitter 
Wirtschaftsforum Kleverland)

Nederlands / Duits

Keynote speech Prof. Dr. Ingo Froböse over het onderwerp: 
„Een gezonde onderneming met gezonde medewerkers“

Duits

Mini-interviews
Presentatie: Katja Schleicher Nederlands / Duits

 Feestelijke opening van de 1e Ondernemers Plaza
door Wolfgang Spreen, districtsraad van de regio Kleef

Nederlands / Duits

ab

17:30 uur Beleef het Ondernemers Plaza 2015

ca.

21:00 uur Einde bijeenkomst

Katja Schleicher
Communicatie voor reclame- en 

PR-bureaus / media/ bedrijven

Prof. Dr. Ingo Froböse
Hoofd van het „Zentrum für Gesundheit durch Sport 

und Bewegung“ van de Deutsche Sporthochschule 

Köln



WIRTSCHAFTS
FORUM
KLEVERLAND

Organisator:

Wirtschaftsforum Kleverland e.V. | Messe- und Kongresszentrum Kalkar

In samenwerking met: 

Nederlands-Duitse Businessclub e.V. 

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gesundheitsnetzwerk  Niederrhein e.V. 

Organisatie: 

Wil Kuiters, Kuiters idee en organisatie | Steff en Bettray, Eventbüro Bettray

Beschermheer: 

Wolfgang Spreen, districtsraad van de regio Kleef

Contactpersonen:

Ste� en Bettray  Eventbüro Bettray e.K.

Kesselstraße 20  DE-47546 Kalkar

T. +49 (0) 2824 9763568

E. sb@eventbuero-bettray.de  www.eventbuero-bettray.de

Wil Kuiters  Kuiters idee en organisatie

Burgemeester Koomansplein 1  NL-2231 DA Rijnsburg

T. +31 (0) 71 5122422  M. +31 (0) 62 2495558

E. wil@wilkuiters.nl  www.wilkuiters.nl

Praktische informatie
Datum:  24.03.2015
Locatie:  Messe Kalkar
 Griether Straße 110 - 120
 DE-47546 Kalkar

Bezoekersstructuur:
Duitse en Nederlandse ondernemers uit de grensregio 

Aantal verstuurde uitnodigingen: > 10.000

Pakket „Bedrijfsetalage“ 
Kosten: € 395,00 excl. Duitse BTW (voor leden van het Wirtschafts-
  forum en de Nederlands-Duitse Businessclub)
  € 495,00 excl. Duitse BTW (voor niet-leden)

Pakket „Bedrijfsetalage + advertentie“
Kosten: € 950,00 excl. Duitse BTW

Kijk voor alle nadere informatie over standbouw, aanmeldformulier 
voor exposanten en bezoekers en verdere marketingopties op

www.ondernemers-plaza.nl
Wilt u ondersteuning bij de creatieve inrichting van uw bedrijfsetalage 
of bent geïnteresseerd in een individuele oplossing? Neem dan contact 
op met mw. Wil Kuiters of dhr. Steff en Bettray. De contactgege-
vens vindt u op de rechterzijde van deze pagina. 

Entree: € 15,00 per bezoeker
 (gratis bij online-aanmelding!)


