SISTERHOOD LIVE 14 NOV
HOW TO INTEGRATE TECH?!

Ben jij die onderneemster die technologie tot in de
haarvaten van haar bedrijf heeft zitten? Of denk je
juist, wat moet ik er mee, ik en mijn bedrijf zijn daar
nog helemaal niet aan toe?!
Voor jullie allebei hebben we een bijzonder
programma. Met Mercedes als onze host die met haar
#She’sMercedes campagne ons als zakenvrouwen wil
bereiken. En met Diederick Croese, co-founder en
CEO van de befaamde Singularity University NL die
ons in een interactieve keynote op scherp zet. In de
Trusted Dialogue Circles is er alle tijd om in kleine
groepjes razendsnel nieuwe inzichten te krijgen van je
peers. En we zijn vastbesloten om je nu eens echt aan
al die andere interessante onderneemsters voor te
stellen! Je bent er natuurlijk (weer) bij, toch?!
Namens SisInBiz
Aafke Osse & Patricia Becker, bestuur
www.sisinbiz.nl
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VOOR WIE
SisInBiz leden en hun introducees;
die ambitieuze onderneemsters die ook zo goed
bij SisInBiz passen!

WANNEER
Dinsdag 14 november
14.00 - 19.00 uur incl borrel!

WAAR
Mercedes HQ, Van Deventerlaan 50, Utrecht
Vrij parkeren op terrein

ONKOSTEN BIJDRAGE
75 euro Niet-leden
45 euro Leden

AANMELDEN
Laat vóór 27 oktober via info@sisinbiz.nl weten dat
je er (weer) bij bent! Kosteloos annuleren tot
3 november.

DIEDERICK CROESE

Co-founder en CEO
Singularity University NL
Voormalig directeur TedX Adam
Diederick Croese neemt ons in zijn
interactieve keynote mee in zijn visie
op technologische innovatie. En hoe alles om ons
heen al lang onder invloed is van die technologie.

SISINBIZ EARLY BIRD + KORTING

Nu al hongerig naar meer? Je kunt via SisInBiz met
10% extra korting op het Early Bird tarief naar de
SU NL Summit op 20+21 nov. Dat is € 650 korting!
Aanbod geldig t/m as zaterdag!

PROGRAMMA
13.30
14.00
14.15
14.30

Ontvangst
Welkom SisInBiz
Julie Engelborghs Mercedes
Diederick Croese Singularity University

KEYNOTE HOW TO INTEGRATE TECH?!

15.30 In gesprek met …

Julie Engelborghs over She’sMercedes
Mercedes Tech en Innovatie update
SisInBIz, de onderzoeksresultaten!
Tech in de praktijk, maak een proefrit!

16.30 Trusted Dialogue Circles

Leer je peers kennen én krijg in kleine
groepjes razendsnel nieuwe inzichten

17.30 Wrap up
17.45 Pitch Jacqueline vd Gracht My Dialogues
18.00 Borrel & Bites met DJ Spinkit
19.00 Afsluiting
*vergeet niet je rijbewijs mee te nemen!

ONZE HOST

JULIE
ENGELBORGHS

Retail Marketing
Mercedes Benelux

MY DIALOGUES Technologisch voorproefje?

Start je realtime dialoog met SisInBiz via deze
MYDIALOGUES link. Heb je de app al? Gebruik dan
aanmeld code SISTER.

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

