Bekijk de webversie

nieuwsbrief
03-07-2020
Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
BBQ ondernemersvereniging verplaatst naar 10 september
Nieuw lid: Flying Whale
Nieuwsbrief "Ondernemersnieuws gemeente Bernheze"
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

BBQ ondernemersvereniging verplaatst naar 10 september
De jaarlijkse zomerborrel/BBQ die in een normaal jaar plaatsvindt in juli is verschoven
naar 10 september.
Met uiteraard een "corona-voorbehoud" hopen we op die dag te kunnen genieten van
een heerlijke BBQ bij Pannenkoekenhuis Heesch.
Meer info en details zullen t.z.t. volgen.

Nieuw lid: Flying Whale
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Bjorn Peters:
"Ellenlange verslagen vol data en cijfers, saaie lappen tekst... Dat kan leuker en
informatiever! Duik samen met mij de animatiewereld in en prikkel zo jouw doelgroep.
Flying Whale is een jonge ontwerp- en animatie studio gespecialiseerd in visuele
storytelling.
Van informatieve 2D animaties, productpromotie, infographics, social media posts tot
videomontage en grafische uitingen zoals posters, flyers of promotiemateriaal, bij mij
ben je aan het juiste adres. Je hebt direct contact met mij, waardoor onze
communicatie scherp en helder verloopt. Van idee tot eindproduct, ik verzorg het hele
pakket en maak jouw unieke verhaal compleet met een visuele boost vol beweging."
Adres: Heufke 4, Heesch

Nieuwsbrief "Ondernemersnieuws gemeente Bernheze"
Recent heeft de gemeente haar derde nieuwsbrief "Ondernnemersnieuws Bernheze"
utgebracht.
Met hierin de volgende onderwerpen:
Corona houdt ons bezig
Doe mee aan de enquête MKB vriendelijkste gemeente 2020 en help ons de
dienstverlening aan u te verbeteren!
Ontwikkeling beleidsnota Economische Zaken: hoever zijn we?
Bedrijfskavels Retsel II Heeswijk-Dinther te koop
Innovatieve ondernemer
Klik hier om aan te melden voor de nieuwsbrief
Lees hier de nieuwsbrief

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

