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Voka West-Vlaanderen zet de deuren open op Voka Open
Bedrijvendag
Op zondag 4 oktober is het Voka Open Bedrijvendag. Net als 65 andere bedrijven in de
provincie zet ook Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen de deuren open. We stellen
onze werking voor, laten de bezoekers ons mooie gebouw ontdekken en bieden een platform
aan startende ondernemers.
Van 10 tot 17 u. kunt u bij Voka terecht voor een korte rondleiding. U maakt kennis met onze werking
en die van dochterondernemingen BLCC en PvO. Verspreid over het Voka-gebouw staan een tiental
Bryonisten, startende ondernemers die met veel passie getuigen over hun zaak, hun dromen en
ambities. Dit zijn ze: Natasha De Wulf (Vrouwengeluk), Xavier Dekeyster (DX Solutions), Dominique
Adriansens (Twikey), Xavie Battel (XAVIES' Granovie), Charles D'Hooghe (Entirus Group), Stéphane
Peltot (Somko), Steven Spillebeen (Earnieland), Stijn D'Hondt (Pinscher + Gin Belet), Stijn Algoet
(PanoBirds) en Diego Cauwelier (Snack Djendo).
Kinderen zijn ook welkom! Onder begeleiding ontdekken zij via de dierenvertaalmachine van
MyMachine hoe een idee in de praktijk kan worden omgezet, de kern van ondernemerschap. We
zetten hen ook zelf aan het werk om iets te creëren. Ze gaan naar huis met iets dat ze zelf hebben
gemaakt.
Iedereen is dus zeer welkom bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, President
Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk.
Dit doen we nog op Voka Open Bedrijvendag
-Directeur-generaal Stephan Adriaenssens bezoekt enkele West-Vlaamse bedrijven.
-Met een rondleiding op maat brengt het project Jobkanaal kortgeschoolde jongeren in contact met
bedrijven.
-De hele dag brengen we via sociale media verslag uit over Voka Open Bedrijvendag, met de
hashtags #voka #openbedrijvendag.
Voor bijkomende informatie:
Joke Verbeke, communicatieverantwoordelijke Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen,
joke.verbeke@voka.be, 0479 73 23 96.

Voka, het netwerk van ondernemingen, telt in West-Vlaanderen ruim 3.400 leden. Onze activiteiten
ten dienste van ondernemingen worden samengevat in vijf werkwoorden: verdedigen, ontmoeten,
adviseren, begeleiden en informeren.
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