
BOOST IT!  MAANDAG  
2 MAART 2020

Almere City FC
Rabobank Business Lounge

Competitieweg 20, 1318 EA Almere

2 maart 2020 vindt de allereerste Inspiration 
Academy for Business plaats. Hoe kunt u uw 
organisatie op een slimme en efficiënte manier 
laten groeien? Hoe kunt u uw organisatie naar de 
next level tillen?

Tijdens deze Inspiration Academy for Business 
nemen wij u mee in de wereld van business 
boosters, die hun sporen al hebben verdiend. 

Programma:
17:00  |  Inloop & Registratie 
17:30 |  Welkom  en aftrap 
  Joost Buitenweg - moderator.
17:45 |  Inspiration for business: How did we boost our business?
     Joop van Voorthuijsen, founder van QBS neemt ons mee hoe hij zijn organisatie liet groeien  

 naar wereldwijde speler op de softwaredistributie markt.
18:15 | Boost power foods - Break
  Food for thought-break.
18:45 |  Safe business - Boost IT met cybersecurity 

Rodrigo Soto Escamila, founder van Ultimum verteld hoe 
  Cybersecurity kan bijdragen aan de business.
19:15 |  Boost session: What is your challenge?  

Onder leiding van Joost Buitenweg bespreekt een panel uw  
business challenges. Het panel bestaat uit Joop van Voorthuijsen,  
Rodrigo Soto Escamila en Traffic Builders’ founder  
Wolter Tjeenk Willink.

19:45 | Scoren met technologie
    Teun Jacobs, technisch manager van Almere City FC
  neemt ons mee in de wereld van betaald voetbal  
  en het belang van technologie om te scoren.
20:15 |  After thoughts and drinks
21:00 |  Einde

Wilt u van 50 naar 100 man personeel groeien? 
Uw omzet en daarmee gelijk uw marge serieus 
laten plussen? Of heeft u vragen hoe u uw sales 
en marketing efforts bijvoorbeeld beter op een 
lijn krijgt? 

Deze en meer van dit soort vragen worden 
beantwoord. Bereid uw challenge voor en ga met 
de business boosters direct aan de slag. 

Laat u vooral inspireren!

Meldt u aan via:  
www.ultimum.nl/boostit
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