
Event
Wanneer: donderdag 23 november, 12.30 - 18.30 uur   /   Locatie: De Kooi, Zevenhuizerstraat 1, Bunschoten

INSPIRATIE
Het Franchise+ Event is de bijeenkomst over actualiteit 
en ontwikkelingen voor franchisegevers. In één middag 
wordt u bijgepraat en krijgt u inspiratie en hands-on 
kennis die direct toepasbaar is in uw organisatie. 

9 KENNISSESSIES
Er zijn 3 sessies waarin per sessie 3 experts een kennis-
bite geven van 30 minuten. Zij delen een prikkelende 
visie, baanbrekende innovatie of inspirerende case.
U bepaalt zelf welke sessie u bijwoont. 

De jaarlijkse inspiratiedag voor franchisegevers

Spreker:
Bart van den Nieuwenhof
CEO La Place

Franchise+ Event wordt mede mogelijk gemaakt door:



PROGRAMMA
11.30 uur Voorprogramma
12.30 uur  Ontvangst inclusief lunch
13.30 uur  Opening 
13.45 uur   Bart van den Nieuwenhof, CEO La Place 
14.30 uur  Eerste sessieronde

13.45 uur Bart van den Nieuwenhof, CEO La Place

Plenaire zaal (begane grond) Koeienzaal 1 (boven) Koeienzaal 2 (boven)

14.30 uur Omnichannel: 
“Coming to untouched grounds. We 
take away the barriers.” By Chief 
Happy Customers

Financiering: 
Welke 10 alternatieve vormen van 
financiering zijn er

Excelleren 2018: 
Hoe je innovatie versnelt, kwaliteit 
borgt en de franchisenemers tot drij-
vende krachten maakt

15.15 uur Franchise+ marktplaats

Carribean zaal (souterrain) Koeienzaal 1 (boven) Koeienzaal 2 (boven)

16.00 uur Laat je inspireren door instore 
marketing: muziek, beeld en geur

Meer rendement voor je franchise- 
organisatie

Local online advertising: 
Wat zijn de mogelijkheden en hoe 
zorgt Sport2000 voor gerichte online 
zichtbaarheid met 81 vestigingen?

16.45 uur Franchiseoverleg: hoe Bakker Bart 
succesvol een nieuw overlegmodel 
introduceerde

Pensioen: zorgplicht van de franchise- 
gever? 
Case uit de praktijk door Ben Buitelaar 
van Yarden

Fan-ergize Your Enterprise. Hoe maak 
je van je medewerkers fan van merk 
en werk en wat levert dat op!

17.30 uur Franchise+ marktplaats

15.15 uur  Break op Franchise+ marktplaats
16.00 uur Tweede sessieronde
16.45 uur Derde sessieronde
17.30 uur Borrel op Franchise+ marktplaats

Event


