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Deelname aan de Maakfabriek


De Maakfabriek is voor de makers, de doeners, de bedrijven met die prachtige
producten waar de regio zijn erenaam DE MAAKINDUSTRIE aan te danken heeft.



Is jouw bedrijf een van die prachtige bedrijven die mooie producten maakt? Dan is De
Maakfabriek jouw domein.



De Maakfabriek heeft de sfeer van een oude fabriekshal. Jouw domein is de
werkbank. Daar ontvang je de bezoekers en laat je je producten zien. Of je laat zien
welk bijzonder productieproces jullie hebben. Wat maakt jullie zo bijzonder?



Dit jaar hebben wij als rode verbindende draad ‘Vierkant voor Werk’. Wat verbindt
ondernemers? Werk, nieuw werk, nieuwe inspiratie en nieuwe netwerken. Dat ga je
dit jaar op Be Orange ervaren.
De Maakfabriek is voor je ingericht.
De Maakfabriek is compleet ingericht in de sfeer van een oude fabriek; voor jou als
deelnemer staat je werkbank al klaar met oude industriële krukken om je bezoek te
ontvangen. Er is ruimte om producten goed te laten zien of een deel van je
werkproces. Je hebt 12m² voor jouw bedrijf (inclusief de werkbank) Natuurlijk kun je
je eigen banner neerzetten.
Hiernaast kun je lezen wat er allemaal hoort bij deelname aan De Maakfabriek



In de Maakfabriek staat je
industriële werkbank met
bijpassende antieke krukken
klaar.
Je krijgt vijf relatiekaarten om
heel gericht relaties uit te
nodigen.
Je staat vermeldt in het
programmamagazine van Be
Orange dat alle bezoekers bij
binnenkomst krijgen.
Je krijgt een uitnodiging voor de
deelnemersbijeenkomst vooraf
aan Be Orange.
Je krijgt de Be Orange toolbox
om je eigen bedrijf als
deelnemer goed onder de
aandacht te brengen bij je
relaties.
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Prijzen zijn ex. BTW

Geïnteresseerd? Bel of mail ons
is een concept van Congresbureau Drenthe en
Hospitality & More.
www be-orange-event.nl
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: 0591-651197

