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BitterBallenBorrel

Ondernemersplein

BitterBallenBorrel® - sinds 2011 dé netwerkborrel van
Nederland - organiseert jaarlijks meer dan 300 zakelijke
netwerkborrels op B2B locaties. Dit biedt ondernemers,
directieleden en managers de mogelijkheid om in een
informele sfeer te netwerken.

BitterBallenBorrel® is onderdeel van beUnited, het
“ondernemersplein” van Nederland. Dit dankzij meer dan
100.000 zakelijke deelnemers die regelmatig in hun eigen
regio bij elkaar komen om te netwerken, kennis te delen
en zakelijk te sparren. Er zijn ook bezoekers die borrels in
verschillende steden bezoeken.

Laagdrempelig
BitterBallenBorrel is een laagdrempelige netwerkborrel zonder lidmaatschap en zonder verplichting. Op een
groeiend aantal B2B locaties (inmiddels al in 26 steden)
door heel Nederland, altijd op donderdagavond en van
17.00 tot 20.00 uur. Parkeerplekken zijn bij de meeste
locaties gratis, evenals de bitterballen. De drankjes zijn
voor eigen rekening.

Inspirerende sprekers
BitterBallenBorrel heeft een uniform programma met
sprekers met inspirerende thema’s over ondernemerschap.
Dit kunnen landelijke sprekers zijn of sprekers met een
regionale binding zoals bv. Justin Goetzee, algemeen
directeur van NAC Breda, de organisatie van ART Breda en
Boaz Adank; wethouder EZ Gemeente Breda en onlangs nog
AVANS Deeltijd opleidingen.

ZIE AGENDA OP WWW.BITTERBALLENBORREL.NL – ZIEN WE U OOK DE VOLGENDE KEER?
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beUnited MeetMatch

BitterBallenBorrel Breda wordt georganiseerd door en voor ondernemers uit Breda e.o.:

Deelnemers van BitterBallenBorrels zijn voortdurend op
zoek naar nieuwe partners en naar innovatie. Ieders middelen om zelf een netwerk uit te breiden, zijn uiteraard
beperkt. Een tool die mensen in je nabijheid aan je
koppelt, zónder dat je ze al kent, is dan onmisbaar.

Rieks Lambers:

Locatiehouder / ambassadeur – General manager Amrâth Hotel Brabant

Enrico Damino:

Host/organisator – ENRICOMMUNICATIE / Stee

beUnited MeetMatch is een tool waarmee je op elke BitterBallenBorrel gegarandeerd een aantal nieuwe en relevante
contacten opdoet en zo je netwerk effectief uitbouwt. Het
systeem zoekt mensen die in een aanverwant werkgebied
zitten als jij en die complementair zijn. Aanvullend, en
dus niet hetzelfde doen als jij. Met beUnited MeetMatch
tijdens BitterBallenBorrel wordt de kans op effectief netwerken en succesvol samenwerken substantieel groter.
beUnited Diner
beUnited Diner start na afloop van Bitter-BallenBorrel,
zodat BitterBallenBorrel ook een avondje uit is, in plaats
van enkel (net)werken. beUnited Diner is gezellig natafelen, lekker eten, ervaringen uitwisselen, advies vragen
en ondertussen culinair genieten.
BitterBallenBorrel Breda
BitterBallenBorrel Breda vindt iedere 4e donderdag van de
maand plaats. BBB Breda kenmerkt zich door diversiteit en
verbinden, er zijndan ook gemiddeld 75 ondernemers, ook
uit diverse andere Bredase netwerken aanwezig.
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Danitzah Jacobs: Ambassadrice – Màrshé Breda
Nico Hermans:

Ambassadeur / Fotograaf – Nico Hermans Photographix

Jorge Ober :

Ambassadeur – NXT Sales

Mariette Ernest:

Stand-in ambassadrice

