Uitnodiging
Online Webinar
De maakindustrie is de belangrijkste pijler van onze regionale economie.
Door de enorme diversiteit is de maakindustrie nauwelijks bekend en heeft
het dus niet het imago dat we verdienen en nodig hebben. Wij zijn van
mening dat een sterk imago cruciaal is voor:
• Een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt
• Meer invloed op de overheid en kennisinstellingen
• Meer en makkelijker samenwerken tussen bedrijven
Op initiatief van Canon, Technovalley en de Rabobank zijn een aantal
maakbedrijven uit Noord-Limburg samen gaan zitten en hebben brandingcampagne HET LAND VAN DE MAKERS opgezet.
Graag wilden we deze brandingcampagne groots met u lanceren
middels een Captains Dinner in het nieuwe hoofdkantoor van Canon.
Door COVID-19 willen we u nu als alternatief uitnodigen voor een
Webinar, waarin Rabobank ingaat op het belang van samenwerking in
de regio. Vervolgens zal WP-Haton ingaan op het belang en de impact
van branding. Een aantal maakbedrijven zullen hun ervaringen delen
en vertellen hoe ze met branding omgaan.
Wij hopen dat u onze mening deelt en graag verwelkomen wij u bij
ons webinar.

08|12

Deelt u onze mening?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen en hoe u kunt bijdragen?
We nodigen u graag uit voor ons online webinar op dinsdag
8 december 2020 van 17.00 tot 18.00 uur.
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Welkom en opening Welkomstwoord en voorstellen partners
State of the Union Belang van samenwerking in de regio | Rabobank
Sense of Urgency Trends en tĳd voor actie | WP-Haton
Waarom doe je mee - MIFA
- Fancom
- Verstappen Advanced Packaging
Time for Action Recap | Next Steps | Waar aanmelden

Meld u aan via info@landvandemakers.nl
U ontvangt na aanmelding een persoonlijke link en inloggegevens.
Meer informatie vindt u op www.landvandemakers.nl
Dit webinar is een eerste stap in het verenigen van de belangen van de maakindustrie.
Wanneer Corona voorbij is, plannen we een Captains Dinner waarvoor u als directeur/
eigenaar wordt uitgenodigd in het nieuwe hoofdgebouw van Canon.

