UITNODIGING

Zelfstandig ondernemerschap biedt u veel vrijheid en stelt u in staat uw eigen keuzes te maken.
Heeft u toch nog vragen over hoe u bepaalde zaken moet aanpakken of wilt u eens met iemand
sparren over uw bedrijfsvoering?
Kennismaken met collega zzp’ers in de gemeente Almelo en uw netwerk uitbreiden? Kom naar het
ZZP Netwerkcafé!

ROZ en de gemeente Almelo
organiseren een netwerkcafé voor
zzp’ers:
Woensdag 28 september 2016
19.00 tot 22.00 uur
Stadhuis Almelo, Haven Zuidzijde 30
in Almelo

Programma

Powersessie ‘Versterk uw online
positie als ondernemer!’

> Welkom
door Javier Cornelissen,
wethouder gemeente Almelo

Hoe zorgt u ervoor dat klanten u en uw
bedrijf online gaan vinden? Op welke Social
Mediaplatformen is uw doelgroep actief?
Hoe verleidt u ze om contact met u op te
nemen? In deze krachtige, interactieve
sessie krijgt u praktische tips over onder
andere Social Media-communities (bouwen),
content (tekst, foto’s en video) en interactie
& leadgeneratie. Stop met verkopen, zorg
dat uw klanten niet om u heen kunnen!

(inloop van 19.00 - 19.15 uur)

> Ondernemer aan het woord
Jeroen Perik, Blazin’Burgers
> Wat kan ROZ betekenen voor
zzp’ers?
Ellen Lansink, manager ROZ
> Powersessie Versterk uw online
positie als ondernemer!
Alwin Zandvoort Training & Advies
> Powersessie Timemanagement:
uw tijd de baas
Pauline Kanger, AANPAK Werkplektraining & Coaching
> Ondernemersmarkt
	met ROZ, gemeente Almelo, Oostwerk
administratief bedrijf, Rabobank Noord en
West Twente, Ondernemershuis Almelo en
Alwin Zandvoort Training & Advies
> Volop de gelegenheid om te netwerken met uw collega zzp’ers

Powersessie ‘Timemanagement:
uw tijd de baas’
U werkt graag voor uw klanten. Maar als
zzp’er is dat niet het enige waaraan u uw tijd
kunt besteden. Ook het vinden van nieuwe
klanten, de administratie, de inkoop etc.
behoort tot uw werkzaamheden. Tijdens
deze interactieve workshop krijgt u tips en
trucs aangereikt om beter en bewuster met
uw beperkte beschikbare tijd om te gaan,
waardoor u meer uit uw werkdagen kunt
halen.

Aanmelden
Deelname is gratis, maar we horen wel graag of u komt. Aanmelden kan tot 26 september
via www.rozgroep.nl/almelo. Of bel of mail met het ROZ (074 241 5100, info@rozgroep.nl).
Wees er snel bij want vol is vol.
Graag tot ziens op 28 september!
ROZ
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor
de bevordering van ondernemerschap. Wij bieden advies, begeleiding, coaching en trainingen aan
ondernemers en starters. Ook beschikken wij over verschillende financiële arrangementen (Bbz) voor
ondernemers en gespecialiseerde schuldhulpverlening. Meer informatie www.rozgroep.nl.

partner in ondernemen

