
 

 

“LINK- 2560”    

business-event 8 maart 2018 

Beste Partner, 

De tijd vliegt…   Het is weeral even geleden, dus tijd om bij te praten met collega-ondernemers op een nieuwe 

netwerk-avond. 

We nodigen je graag uit voor donderdag 8 maart.   We hebben weer een leuke avond samengesteld waar 

“business” en “fun” hand-in-hand kunnen gaan. 

We verwachten je om 18u30 in brasserie ’t Criterium te Nijlen ( www.brasserie-criterium.be ).                   

Parkeren kan gratis op het August Hermansplein in Nijlen, op slechts 100m afstand. 

Het programma ziet er als volgt uit : 

Van 18u30 tot 19u30 :  receptie / business-to-business : 

 voorstelling van enkele nieuwe partners  

 toelichting van toekomstige partnervoordelen vanwege KFC Nijlen 

Om 19u30 worden we opgepikt door een VIP-bus die ons naar ENERGY LAB in Tessenderlo brengt.  

 Op de bus is bescheiden catering voorzien…  

 

 
 

 Gerenommeerd sportcoach en bewegingsdeskundige Paul Van Den Bosch ( jarenlang coach van o.a. 

Sven Nys, André Greipel, Tim Wellens, Eric Geboers, … ) zal in  “ACT LIKE A COACH” aan de hand van 

voorbeelden en anekdotes een duidelijke link leggen vanuit de coaching in de sportwereld naar de 

coaching in de bedrijfswereld.     ‘Act like a coach’ brengt een boeiende, verrassende en verfrissende 

kijk op het coachen en motiveren in het algemeen. 

 Energy Lab zal ons ook een rondleiding geven en vertellen hoe ze bedrijven eventueel kunnen 

begeleiden om samen met hen werk te maken van een duurzaam gezondheidsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasserie-criterium.be/


 

 

+/- 22u00 : terugrit met de VIP-bus naar Nijlen.     

22u30 - 24u00 : netwerking : 

 verder netwerken ( terwijl ongetwijfeld nagekaart wordt over onze ervaringen bij Energy Lab ) 

 incl. drankenformule  

De ganse avond wordt u aangeboden voor de prijs van 50 euro per persoon incl btw.     Dit bedrag 

zal gefactureerd worden aan uw bedrijf zodat je dat fiscaal kan inbrengen. 

OPGELET : het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 40 personen.   Snel inschrijven is dus de 

boodschap.    

Tot dan, hopelijk wordt het een vruchtbare en aangename avond ! 

 

See you at   “LINK-2560”   !  

 

 

 


