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De 11de editie van de Beurs Ondernemen opent zijn deuren 
 
Tour&Taxis in Brussel wordt het decor van de elfde editie van de beurs Ondernemen, 
op woensdag 19 en donderdag 20 maart 2014. Dit evenement is stilaan uitgegroeid tot 
dé Belgische ontmoetingsplaats voor bestuurders en kaderleden van KMO’s, alsook 
voor starters en zelfstandigen die hun bedrijf willen opstarten of uitbreiden. 
 
De Belgische economie trekt herstel langzaam maar zeker door, eindelijk! 
In deze context wil de beurs Ondernemen meer dan ooit als een positieve gangmaker 
fungeren. Voor elk land dat de economische groei en de tewerkstelling in de toekomst op 
een aanvaardbaar peil wil houden, is het immers cruciaal dat meer mensen ondernemend 
worden en dat meer ondernemers hun zaak kunnen uitbouwen tot een succesvolle en 
snelgroeiende onderneming.  
 
Ondernemen is de enige nationale beurs specifiek gewijd aan KMO's, starters en 
zelfstandigen. Dankzij ongeveer 250 exposanten is het een niet te missen afspraak voor 
iedereen die een eigen bedrijf wil opstarten of verder ontwikkelen.  
 
De beurs zal woensdag 19 maart om 11 uur plechtig ingehuldigd worden door de Brussels 
Minister van Economie en Tewerkstelling, Céline Fremault en de Brussels Minister van 
Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel, in het bijzijn van 
vooraanstaande politieke figuren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale 
overheid. 
 
Tijdens meer dan 140 conferenties en praktische workshops worden diverse thema’s 
aangekaart die van cruciaal belang zijn voor de hedendaagse ondernemer, denk maar aan 
crowdfunding, duurzaam ondernemen,  e-commerce, franchising, financiën, marketing en 
nog veel meer. Zo krijgen de bezoekers informatie en antwoorden aangereikt die hen een 
flinke stap verder helpen in de verwezenlijking van hun project. 
 
De eerste LIVE crowdfunding-gelegenheid zal georganiseerd worden tijdens de Beurs 
Ondernemen. 
 
De 3 gewesten hebben allen een vertegenwoordiging op de beurs; het impulse.brussels 
(voormalige Brussels Agentschap voor de Onderneming) heeft zelfs een volledige eigen 
conferentiezaal ter beschikking, waarin het haar verschillende diensten voorstelt.  Ook het 
ASE (Agence de Stimulation Economique wallonne) en het Vlaamse Agentschap 
Ondernemen staan ondernemers met raad en daad bij op de beurs. 
 
Deze twee hoogdagen voor het ondernemerschap vormen dus een logisch decor voor de 
uitreiking van de Trends Gazellen Ambassadeurs 2014. Op woensdag 19 maart worden 
prijzen uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven in 4 categorieën: ‘kleine ondernemingen’, 



‘middelgrote ondernemingen’, ‘grote ondernemingen’ en ‘starter’. Zij vormen een inspirerend 
rolmodel en staan symbool voor competitief ondernemerschap. 
 
Binnen het kader van Ondernemen worden ook de beurzen Franchising & Partnership,  
E-shop Expo & Promgifts georganiseerd.   
In bijlage vindt u het presentatiedossier van de beurs Ondernemen, met overzicht van 
de activiteiten, selectie van conferenties & exposanten. 
 
Bezoekers van Ondernemen hebben gratis toegang tot deze beurzen. 
 
 
Praktische informatie  
 
Waar:  
 

 Tour & Taxis – Havenlaan 86C – 1000 Brussel 
 
Wanneer:  
 

 19 maart 2014: van 9u30 tot 19u00 
 20 maart 2014: van 9u30 tot 18u00 

 
Prijs:  
 

 gratis mits online voorregistratie via de website van de beurs of €20 aan de ingang 
www.ondernemen2014.be  

 
 
Voor meer informatie (niet voor publicatie) 
 
Contact Nicolas Demeure 

Exhibition Manager 
Wim Desloovere 
Director Events, Seminars & Fairs

Tel. +32 2 467 56 03 +32 2 467 59 39 
Mailadres nicolas.demeure@roularta.be  wim.desloovere@roularta.be 
 
 
 

Noot: ook journalisten worden verzocht zich te registreren. Dit kan via: 
www.ondernemen2014.be  

 
 


