
Eric Nijsen, uitgever van Stad in Bedrijf,
licht de nieuwe opzet toe. “Afgelopen
jaar hebben we in zeer korte tijd de
Businessdagen nieuw leven ingebla-
zen. We hebben uiteraard goed geluis-
terd naar de exposanten en hun
evaluatieformulieren uitgebreid bestu-
deerd. Daarom hebben we nu gekozen
voor een nieuwe locatie. Bijna 3000 m2
vloeroppervlak hebben we tot onze
beschikking. Er worden diverse pleinen
ingericht die uitkomen op een centraal
horecapunt. Hier is voor standhouders
en bezoekers gratis thee en koffie te
verkrijgen. Ook het parkeren is gratis.
De beurs wordt breder gecommuni-

ceerd dan voorheen. Ook dit was een
punt dat uit de evaluatie naar voren
kwam. Hiervoor worden de Edese Post,
de Rijnpost en de Veluwepost inge-
schakeld, zowel redactioneel als met
advertenties. Er zal worden geadver-
teerd in de Gelderlander, en er zijn op
dit moment gesprekken gaande met
Omroep Gelderland.”

Alle Kleef verzorgt voor een groot deel
de acquisitie van de standhouders. Hij
merkt ook dat de nieuwe opzet aan-
slaat.

“De Westhal van Enka was vorige
maand de locatie van de Edese Kunst-
markt. Dat bleek een schot in de roos.
Duizenden Edenaren kwamen langs.
Niet alleen om de kunst te bekijken,
maar ook om naar de Enka-hal te kijken.
Het is dan ook een bijzonder gebouw.
Het oude gebouw ondergaat voor de
Businessdagen een metamorfose en

wordt omgetoverd tot een fraaie beurs-
locatie. Er wordt tevens een ruimte
ingericht voor het verzorgen van lezin-
gen en/of workshops. De firma Verhuur-
stad heeft een voorlopige tekening
gemaakt van de beursopstelling en wij
zijn als organisatie zeer enthousiast
over dit plan.”<
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VALLEI – De tweede editie van de

Stad in Bedrijf Businessdagen

mag zich in een goede belang-

stelling verheugen. De nieuwe

opzet en de nieuwe locatie blijkt

aan te slaan bij het regionale

bedrijfsleven. Op woensdag 26 en

donderdag 27 september is de

voormalige Enka-fabriek in Ede

namelijk het toneel van hét zake-

lijke netwerkevent voor de Vallei-

regio.

Tweede editie Stad in Bedrijf Businessdagen

Erik en Rini van Ernst van Repro Mercurius zijn weer van de partij.

Voor aanmeldingen, vragen of suggesties kunnen

ondernemers contact opnemen met Alle Kleef,

tel. 06 245 891 36, e-mail vallei@stadinbedrijf.nl.

De Westhal van Enka was vorige maand de locatie van de Edese Kunstmarkt.
Dat bleek een schot in de roos. Duizenden Edenaren kwamen langs.

BDG Briljant Schoon
en Repro Mercurius
Twee bedrijven die zich al hebben ingeschreven voor de Stad in Bedrijf Busi-

nessdagen zijn BDG Briljant Schoon en Repro Mercurius. “Wij laten graag zien

wat we voor onze collega-ondernemers kunnen betekenen”, zegt Jack de Jong

van BDG. “Bovendien hebben wij de deal gesloten dat we de beurslocatie ge-

durende beide dagen keurig schoon houden. Een mooi visitekaartje voor ons en

voor de beursorganisatie.” Erik en Rini van Ernst van Repro Mercurius vinden dat

de nieuwe opzet van de Businessdagen er goed uit ziet. “De nieuwe frisse wind

spreekt ons aan, we hebben ons dan ook als een van de eersten aangemeld. Het

is een uitgelezen kans om je aan het regionale bedrijfsleven te presenteren.”


