
PERSBERICHT 

 

Mirjam Bink / ONL voor Ondernemers  

opent Business Connectors in Fletcher Familiehotel Paterswolde! 
 

Business Connectors: een dynamische, ondernemende, enthousiaste en professionele netwerkclub met 

een geheel eigentijdse formule, gericht op het MKB, MKB+ en Corporates, opent nu ook in Paterswolde!  

 

Ons concept: geen lidmaatschap, geen verplichtingen, goede bereikbaarheid, gratis parkeren, overal in 

Nederland vrij toegankelijk, geweldige locaties, vaste avonden, vaste tijden en gratis hapjes. U betaalt 

alleen de eigen consumpties! 

 

Onze kracht: tijdens iedere bijeenkomst is altijd een host en co-host vanuit Business Connectors aanwezig 

om u als ondernemer met andere ondernemers te verbinden én bedrijven onderling! Persoonlijke 

aandacht! 

 

Ons credo: Samenwerken aan een netwerk dat wérkt! U komt niet alleen halen, u komt ook brengen!  

 

Mirjam Bink, Dick Postma van Fletcher Hotels 

en Business Connectors 

verwelkomen u graag op 

donderdag, 17 april aanstaande vanaf 17.00 uur (tot 20.00 uur) 

in Fletcher Familiehotel Paterswolde (Groningerweg 19) 
 

Mirjam Bink, bekend en gerespecteerd als Minister van Organisatie & Communicatie binnen het schaduw-

kabinet van ONL voor Ondernemers gaat deze avond graag de dialoog aan met alle ondernemers! 

Nederland ondernemender maken is haar ambitie! Wij zijn enorm trots dat Mirjam Bink  de opening van 

onze nieuwe locatie in Paterswolde wil verrichten!  

 

Netwerken op een sfeervolle en historische door groen omgeven locatie en genieten van de warme 

Gronings-Drentse gastvrijheid die het Fletcher Familiehotel Paterswolde rijkelijk biedt. Luisteren naar en 

ervaringen uitwisselen met Mirjam Bink en andere ondernemers, smakelijke hapjes en bruisende drankjes, 

een ontspannen en comfortabele ambiance en natuurlijk én primair kennismaken met collega-

ondernemers!  

 

Hoe inspirerend en ánders kan netwerken zijn! 

 

Business Connectors is een initiatief van Stichting Business Connector en ontstaan vanuit eigen ervaring en 

beleving van de oprichters.  

 

Voor meer informatie : www.stbc.nl 

Kontaktpersoon: Alex van Oort / 06 36 16 40 98 

 

Business Connectors: hét netwerk dat wérkt! 
 

 

 

Einde persbericht 


