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Trio van beurzen opent binnenkort zijn deuren
Roularta Media Group heeft eind vorig jaar de beurzen “Entreprendre/ondernemen”
(Tour&Taxis Brussel) en “Ondernemen in Vlaanderen” (Flanders Expo Gent) overgenomen.
Deze overname paste in de 360°-strategie van Roularta Media Group en verstevigde het
marktleiderschap in dit segment.
Roularta zal de eerste keer “Ondernemen” organiseren op woensdag en donderdag 28 & 29
maart 2012 in Tour&Taxis Brussel.
Ondernemen is de enige nationale beurs gewijd aan KMO's, starters en zelfstandigen.
Met meer dan 10.000 bezoekers, 250 exposanten en maar liefst 120 conferenties en
praktische workshops is deze beurs niet te missen voor iedereen die zijn eigen bedrijf wil
opstarten of ontwikkelen. De beurs is gespreid over twee dagen en richt zich vooral tot
ondernemers en bestaande KMO's die op zoek zijn naar oplossingen om een onderneming op
te starten of hun reeds bestaande bedrijf uit te breiden.
Ze biedt de bezoekers een unieke dynamiek die bestaat uit 10.000 m² expositieruimte,
conferenties, debatten en workshops rond diverse thema's in verband met de bedrijfswereld.
Enkele thema's die aan bod komen: maatschappelijk ondernemerschap, vrouwelijk
ondernemerschap, e-commerce, franchising, financiën, marketing en nog veel meer.
Deze dynamiek biedt de bezoekers alle informatie en antwoorden om hun businessproject te
verwezenlijken.
Door de aanwezigheid van de 3 gewesten is Ondernemen de eerste Belgische beurs gewijd
aan ondernemerschap en biedt ze een nationale dimensie aan de bezoekers. Het BAO
(Brussels Agentschap voor de Onderneming), het ASE (Agence de Stimulation Economique
wallonne) en het Agentschap Ondernemen voor Vlaanderen zijn aanwezig als structuren die
hulp en ondersteuning bieden bij de opstart van een bedrijf.
Ondernemen is georganiseerd in samenwerking met twee andere beurzen die
gelijktijdig plaatsvinden, namelijk Franchising & Partnership en E-shop Expo. Bezoekers
hebben vrije toegang tot de activiteiten, conferenties en workshops van de drie beurzen.
De beurs Franchising & Partnership is de voornaamste beurs gewijd aan franchise en
commerciële netwerken in de Benelux. Het biedt de mogelijkheid aan de ondernemers om
meer dan 60 formules die rekruteren te ontmoeten.
E-shop Expo is een beurs gewijd aan de verschillende aspecten van e-commerce. Het geeft
een overzicht van de oplossingen waarover de handelaars beschikken om hun website te
optimaliseren en hun online verkopen te stimuleren.
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