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Evenementen en initiatieven voor ondernemers in Regio Zwolle (waar Nunspeet lid
van is)

Bep Franken <l.franken@nunspeet.nl>
Wo 4-5-2022 10:28

 
Geachte heer/mevrouw,
  
In Regio Zwolle – waar de gemeente Nunspeet lid van is - zijn verschillende (gra�s) evenementen en
ini�a�even waar Kennispoort Regio Zwolle bij betrokken is. Graag deel ik deze evenementen en ini�a�even,
omdat deze interessant kunnen zijn voor u als ondernemer en uw netwerk.
 

XIC Experience    
Op vrijdag 3 juni 2022 gaan drie finalisten de strijd aan voor de innova�eprijs van Regio Zwolle. Wie
neemt de innova�eprijs in ontvangst? Kennispoort nodigt ondernemers uit voor een middag vol
innova�e inspira�e �jdens de XIC Experience op Fes�val Het Tussenland in Zwolle. Voorafgaand aan de
prijsuitreiking kunnen ondernemers op tour door Regio Zwolle en binnenkijken bij een innova�ef
bedrijf. Bekijk hier meer informa�e over de XIC Experience.

 
Themalijst: samen een bijeenkomst organiseren  
Kennispoort helpt u graag bij het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers. We hebben een
groot bestand met innova�eve bedrijven, goede sprekers en interessante businesscases. Wij hebben
een lijst opgesteld met thema’s waar onze adviseurs bijeenkomsten over kunnen geven. Bekijk de
themalijst.

 
Online meetup voor startups   
Startup Regio Zwolle, het startuppla�orm in Regio Zwolle, nodigt startups uit voor de online meetup op
woensdag 11 mei 2022 van 09.00 uur tot en met 09.30 uur. In een korte break ontmoeten startups uit
Regio Zwolle nieuwe contacten en voeren ze goede gesprekken. Wij matchen de startups in twee
rondes aan nieuwe contacten. Bekijk hier meer informa�e over de online meetup. 

 
Proe�uin voor foodondernemers  
Op zaterdag 4 juni 2022 organiseert Kennispoort een proe�uin voor innova�eve foodondernemers op
Fes�val Het Tussenland in Zwolle. Op het fes�val kunnen ze hun producten of concept aan het grote
publiek laten zien. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen ondernemers hun producten laten proeven aan
bezoekers. Bekijk hier meer informa�e over de proe�uin.

 
Family Next  
Family Next is een programma voor ondernemers binnen Overijsselse familiebedrijven met minimaal 5
werknemers. In het programma van provincie Overijssel kunnen de bedrijven aan de slag met de
thema's digitalisering, duurzaamheid en bedrijfopvolging. Family Next gee� een steun in de rug! Bekijk
hier meer informa�e over Family Next.

 
MoveDigi  
MoveDigi is de digitale werkplaats van Regio Zwolle. Studenten van MBO of HBO helpen bedrijven bij
vraagstukken rondom digitalisering. De studenten helpen bedrijven op weg en kunnen aangeven wat er
allemaal mogelijk is. Bekijk hier meer informa�e over MoveDigi.

 
 
Met vriendelijke groet, 

Bep Franken 
Bedrijfscontac�unc�onaris en Economische Zaken 
Team Samenleving 
Doorkiesnummer: (0341) 25 92 60
Mobiel: 06 36080103

http://www.kennispoortregiozwolle.nl/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/xic-experience/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/themalijst-bijeenkomsten/
https://www.startupregiozwolle.nl/online-meetup-voor-startups/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/evenementen/proeftuin-laat-jouw-producten-proeven/
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/versterk/family-next/
https://movedigi.nl/
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Disclaimer
De informa�e in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden.

Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernie�gen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

 
 

Dit bericht is afkomstig van 
Gemeente Nunspeet 
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET 
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET 
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11 
E-mail: gemeente@nunspeet.nl 
Internet: www.nunspeet.nl 

Voorbehoud gemeente Nunspeet: 
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is
verwoord. 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als het wordt
ontvangen door iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender. 
Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen en inhoud door de gemeente Nunspeet.
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