
  

 

 

 

 

 

Kansen en programmering 

Tijdens het ondernemersontbijt krijgt 

u uitgebreide informatie over de 

Floriade Expo en de kansen die dat 

biedt voor ondernemers en 

organisaties van Urk. Daarnaast is er 

genoeg ruimte voor netwerken met 

andere ondernemers voor het 

uitwisselen van ideeën en het 

opdoen van inspiratie. 

Provincie Flevoland wil als gastheer 

optreden voor de hele provincie. Op 

het terrein bouwt de provincie het 

Innovatiepaviljoen. Een aansprekend 

gebouw dat het verhaal van 

Flevoland laat zien. Over de invulling 

daarvan wil de provincie tijdens de 

roadshow met u in gesprek: hoe kunt 

u als ondernemer, organisatie, 

kennisinstelling zichtbaar zijn op de 

Floriade én hoe kan de Floriade 

zichtbaar zijn op Urk? 

Vragen? 

Heeft u vooraf al vragen wat uw rol 

hierin kan zijn, neem dan gerust 

contact met ons op via 

ondernemen@urk.nl of bel ons op 

0527-6896868 en vraag naar 

Janneke Pasterkamp of Sigrid 

Bijkerk. 

 

 

Praktische informatie 

Datum: 5 maart 2020 

Tijdstip: 07.00-09.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis,  

             Singel 9, Urk 

Aanmelden: vóór 2 maart via 

ondernemen@urk.nl 

 

 

 

 

UITNODIGING 
ONDERNEMERSONTBIJT 

ROADSHOW FLORIADE KOMT NAAR URK 

Donderdag 5 maart 2020 

In april 2022 opent Floriade Expo in Almere haar deuren. Dat is dichterbij dan 

we denken! 

 

WELKE KANSEN BIEDT DE FLORIADE 

VOOR URK EN DE ONDERNEMERS? 

 

Dat is de vraag die we tijdens de Roadshow proberen te beantwoorden!  

De World Expo biedt Flevolandse ondernemers, organisaties en 

kennisinstellingen een uitgelezen kans om hun ontwikkelingen en innovaties 

aan een (inter)nationaal publiek te tonen en om relaties te leggen en 

afspraken te maken voor de langere termijn. Op de Floriade spelen de 

thema’s voeding (en dus ook vis!), groen, energie en gezondheid de hoofdrol. 

Maar denk ook aan cultuur/toerisme, innovatie en duurzaamheid. 

 

Provincie Flevoland gaat samen met Flevolandse gemeenten en Floriade 

B.V. on tour om ondernemers, organisaties en kennisinstellingen over 

Floriade Expo 2022 te informeren en samen met hen na te denken over de 

mogelijkheden. 

Op donderdag 5 maart 2020 komt de roadshow naar Urk. Meld u aan voor de 

ontbijtbijeenkomst en denk mee! 
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