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Lezingen

WELKOM OP V ENR AY BIG BUSINESS
Venray Big Business is een nieuw ondernemersevent voor de regio Venray.
Een dag vol krachtige bedrijven in het theater, prikkelende ontmoetingen en lezingen met impact.
Gericht op (nieuwe) contacten, zichtbaarheid en beter worden als organisatie. Ook geeft Venray Big Business
een inkijk in het prachtige, veelzijdige spectrum aan bedrijven dat de regio Venray rijk is.

Een vooruitblik met de organisator
Venray | De ondernemers in Venray en
omgeving moesten er jarenlang op wachten, maar dankzij Venray Big Business is
er op donderdag 23 september eindelijk
weer een échte netwerkbeurs voor en
door ondernemers. “Het is een vernieuwend business-to-business evenement in
Schouwburg Venray”, vertelt organisator
Robert Hoelen enthousiast. “De locatie is
fantastisch, we benutten het volledige pand
dat levert prachtige mogelijkheden op.”
Vanwege de coronapandemie werd de beurs twee keer uitgesteld,
maar alle seinen staan nu op groen. “We zijn een doorstroomlocatie, hebben looprichtingen en andere maatregelen getroffen
om ons aan de richtlijnen te houden. Bezoekers dienen zich wel te
registeren zodat we de aantallen kunnen monitoren. Venray Big
Business is een zakelijk evenement en we richten ons dus niet op
de particuliere bezoeker.”
Hoelen is met zijn bedrijf Omzetters al ruim één jaar bezig met
de organisatie van Venray Big Business. Na de twee verplaatsingen van het evenement kan hij niet wachten om de beurs af te
trappen. “De ondernemers zijn, net als de organisatie, al die tijd
enthousiast geweest. Het is fijn om vertrouwen te krijgen van de
standhouders. Of het spannend is? Het is de eerste editie van de
beurs dus het is altijd even afwachten of alles op zijn plek valt,
maar ik heb er een erg goed gevoel over.”

Venray Big Business richt zich op grote diversiteit aan branches
en wil verbindingen leggen tussen ondernemers en organisaties.
“Ondernemers hebben sinds de corona-uitbraak dergelijke evenementen moeten missen. Netwerken is ontzettend belangrijk en
dankzij Venray Big Business kunnen mensen elkaar weer ontmoeten en nieuwe verbindingen maken. Dat is ontzettend mooi en
daar hebben we allemaal lang op moeten wachten.”
Op de beurs zijn voornamelijk bedrijven uit de gemeente Venray
te vinden, maar er zijn ook deelnemers uit bijvoorbeeld Boxmeer,
Vierlingsbeek en Valkenswaard. “Venray heeft veel te bieden. Daar
staan mensen vaak niet bij stil, maar er is een groot aanbod aan
bedrijven uit veel verschillende branches. Dat hopen we tijdens
Venray Big Business te kunnen laten zien. Alle standhouders hebben eenzelfde uniforme stand (met een persoonlijke touch) om zo
iedereen volledig te laten renderen en we zorgen voor een compleet programma met fantastische sprekers.”
Hoelen is achter de schermen alweer bezig met de volgende editie
van Venray Big Business. Die vindt plaats op donderdag 29 september 2022. Maar na de beurs in Venray gaat het vizier eerst op
Venlo in Business, een gelijksoortig evenement dat hij organiseert
op 7 april in het vernieuwde Van der Valk in Venlo. “Heerlijk toch,
dat alles weer in beweging komt?
Maar eerst volle bak toe werken naar Venray Big Business. Graag
wil ik alle exposanten en bezoekers van Venray Big Business een
fantastisch event toe wensen,” besluit de bevlogen organisator.

Facts & Figures

Doorstroomlocatie

Datum: donderdag 23 september
Locatie: Schouwburg Venray
Tijden: 16:00 – 22:00 uur
Doelgroep: business-to-business
Toegang: gratis, registeren verplicht
Alle info op: venraybigbusiness.nl
Organisator: Omzetters
Algemene vragen en bezoekersvragen:
info@omzetters.nl

Vakbeurzen gelden als doorstroomlocaties
en kunnen zodoende (met inachtneming
van de basismaatregelen) doorgang vinden.
Coronatoegangsbewijzen zijn hierbij
vooralsnog niet nodig.
We rekenen op je verantwoordelijkheid;
heb je klachten, laat je testen en blijf thuis.

In deze beursspecial
Programma
Plattegrond en deelnemerslijst
Uitingen van exposanten
Interview Rob van Lieshout
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