Vooraankondiging

Heeft u als ondernemer in de creatieve sector
behoefte aan advies en ondersteuning?
Bij uw bedrijfsvoering of financieel?
Of wilt u eens sparren met een coach?
Wilt u uw netwerk uitbreiden?

infomiddag
creatief
ondernemerschap
Dinsdag
10 september 2013
15.00 – 18.00 uuR

Talentenpark
Beatrixpark 22
Winterswijk

Kom naar de informatieve en interactieve
middag over creatief ondernemerschap
van het ROZ.
Dinsdag 10 september 2013
15.00 – 18.00 uur
Talentenpark, Beatrixpark 22,
Winterswijk
Creatief ondernemerschap wordt steeds belangrijker en is op allerlei
manieren in te vullen. Om succesvol te blijven als ondernemer in de
creatieve sector is een geniaal plan of creatieve aanleg vaak niet
voldoende. Ook andere vaardigheden zoals financieel inzicht en marktgerichtheid zijn van belang. Voor de ontwikkeling of verbetering van
deze vaardigheden kunt u bij het ROZ terecht. Wij brengen u deze middag graag op de hoogte van wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.
We hebben een interessant programma voor u samengesteld van
15.00 (inloop tot 15.30 uur) tot 18.00 uur met:

ROZ
Het ROZ (Regionale Organisatie
Zelfstandigen) is de adviesorganisatie
voor de bevordering van ondernemerschap en werkt in opdracht van de
overheid. Het ROZ biedt advies,
begeleiding, coaching en trainingen aan
ondernemers en starters. Ook beschikt
het ROZ over verschillende financiële
arrangementen, administratieve

> Introductie ROZ – Sjon Reimink, manager ROZ
>	Gastspreker Henk ten Dolle, ondernemer Talentenpark,
over de verbinding van ondernemerschap met creativiteit
> Mini-training ‘Marketing in de creatieve sector’ – Bert Breukers,
trainer en ondernemersadviseur ROZ
> Volop de gelegenheid om te netwerken

Aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich alvast aanmelden door te bellen
of mailen met het ROZ (074 245 8977, info@rozgroep.nl).
In augustus ontvangt u nog een definitieve uitnodiging.
Heeft u creatieve ondernemers in uw omgeving?
Wijs hen ook op deze middag en geef deze vooraankondiging door.
Ook zij zijn van harte welkom!

Graag tot ziens op 10 september!

074 245 8977 | info@rozgroep.nl | www.rozachterhoek.nl

dienstverlening en gespecialiseerde
schuldhulpverlening voor ondernemers.

