NIEUWJAARSEVENT
DEAR SISTER,
Laten we 2017 goed starten! Even bij die
2016 learnings stilstaan met een glas
bubbels, maar dan vooral weer dóór. Zoals
onderneemsters dat doen. Wat ons betreft
nu eens met de vraag… HOE LAAT IK MIJN
BEDRIJF VIRTUEEL GROEIEN?!
We interviewen nieuw lid MARIANNE
STURMAN, founder Moneypenny.nl. Over
hoe ze in 17 jaar ondernemen haar business
propositie voor virtueel assistenten steeds
opnieuw heeft uitgevonden.
En TATJANA ROMANYK komt vertellen
hoe zij in 10 jaar tijd haar bedrijven virtueel
heeft laten groeien naar een omzet van > 30
mln. En ze is nog lang niet klaar, zegt ze!
In de TRUSTED DIALOGUES is er
vervolgens alle tijd om in intiemere setting je
goede voornemens en vraagstukken als
onderneemster voor 2017 te (laten) verrijken.
SisInBiz
Aafke Osse & Patricia Becker, bestuur
Psst, vergeet niet om die leuke zakenvrouw mee te
nemen die net zo goed bij SisInBIz past als jij!

VOOR WIE

(potentiële) mentees en mentoren,
local sisters en ambassadeurs SisInBiz

WANNEER

Donderdag 26 januari
14.30 - 19.00 uur incl borrel!

WAAR
www.Zuidpark.nl
Spaklerweg 50-52 Amsterdam
Parkeren P1 of P2

ONKOSTENBIJDRAGE
Niet-leden
Leden

65 euro
45 euro

AANMELDEN

Laat vóór 6 januari via info@sisinbiz.nl
weten dat je er (weer) bij bent!
Kosteloos annuleren tot 19 januari .
Nog geen lid?
Vermeld je facturatie gegevens en
via wie je geïntroduceerd bent.

KEYNOTE SPEAKER

PROGRAMMA

Etnisch Zakenvrouw 2016
CEO & founder Aptitude
Health, NL en USA

14.30
15.00
15.30
15.45
16.00
17.00
17.45
17.55
18.00
19.00

TATJANA ROMANYK

HOW TO VIRTUALLY GROW YOUR BUSINESS?
Geboren in Hengelo en van Oekraïense
afkomst, heeft Tatjana sinds 2004 vier bedrijven
opgericht die wereldwijd de farmaceutische en
biotech industrie ondersteunen met
kennisoverdracht en nieuwe ontwikkelingen
voor kankermedicatie. Haar bedrijf heeft
inmiddels een bijdrage geleverd aan circa 70%
van alle nieuwe geneesmiddelen voor
kankerpatiënten. Ze vertelt hoe ze die groei en
impact virtueel heeft ingericht!
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Ontvangst
Rondleiding Zuidpark!
Welkom SisInBiz
Interview Marianne Sturman
Keynote Tatjana Romanyk
Iedereen’s Trusted Dialogue
Wrap up
Pitch Joyce Knappe
BORREL!!!!!!
Einde

[Sis-ter-hoo d] een heldere dialoog, van vrouw tot vrouw, over wat je hindert, bindt en inspireert in elkaar

