Uitnodiging donderdag 6 oktober 2016
VERSTERKT ONDERNEMERS

Hoe doe ik zaken met mijn stad?
Wist U dat het stadsbestuur jaarlijks voor miljoenen aan producten, diensten en werken bestelt?
Dat zijn niet alleen aanbestedingen die altijd grote administratieve lasten met zich meebrengen.
Misschien kan de stad Mechelen ook uw klant worden!
Voor wie?
Voor alle zelfstandige handelaars en KMO-bedrijfsleiders, kortom alle ondernemers
die geïnteresseerd zijn in het zaken doen met hun stad/gemeente.
Je krijgt een overzicht van alle gemeentelijke uitgaven: van catering over bureautica,
allerhande materiaal, interieur, ICT, juridische – en andere diensten tot bouw- en wegenwerken.
Wat kan je verwachten?
Je krijgt van een expert een heldere uitleg over welke procedures je moet volgen.
Ook de nieuwe regels in de wet op de overheidsopdrachten die sinds 1 juli 2013 gelden komen aan bod.
Als je weet hoe de stad/gemeente werkt, verhoog je je kansen.
Je krijgt van Dhr Erik Laga, stadssecretaris, een toelichting over het aankoopbeleid van de stad en
welke uitgaven er zitten aan te komen. Diverse diensten zoals Politie, Brandweer, Sociaal huis,
Woonpunt,... zullen een verantwoordelijke afvaardigen.
Zo'n persoonlijke approach kan het contact in de toekomst alleen maar vereenvoudigen.
Timing:
- 19u30 Ontvangst
- 20u start activiteit met welkomstwoord
- 20u15 Frederick Ongena met een woordje uitleg over regelgeving
- 20u30 Stadsecretaris met een woordje uitleg hoe het in Mechelen in zijn werk gaat
- speed-daten met de aankoopverantwoordelijken van verschillende stadsdiensten
- Netwerkreceptie
Praktische informatie:
Locatie:
Stadhuis - Keldermanszaal - Grote Markt - 2800 Mechelen

Prijs: - GRATIS voor UNIZO-leden & leden KMO Contact (uw ledenvoordeel)
- 10,00 euro voor niet leden (*) - op voorhand te storten op bijgevoegd rek nr. BE82 7330 4943 5068
* word je lid van UNIZO Mechelen op dit event dan betalen wij uw inschrijvingsgeld terug!
Inschrijvingen uitsluitend online via: inneke@iv-ent.be
Heb je reeds een concrete vraag voor een bepaalde dienst, stuur ze ons door samen met je inschrijving.
Een organisatie van: UNIZO Mechelen

UNIZO Mechelen steunt ondernemers in het Zuiden via TRIAS - www.triasngo.be

UNIZO-PARTNERS IN ONDERNEMEN

