Beste aanbieder,
De jaarwisseling komt er weer aan en dat is vaak een moment waarop mensen weer gaan werken
aan hun gezondheid, leefstijl en vitaliteit. In onze ogen een goede periode om hierin samen met u uit
te stralen wat de Oude IJsselstreek te bieden heeft voor haar inwoners. Op zondag 3 februari 2019
organiseren wij daarom een maatschappelijk evenement, de (Be)Leef & Beweeg Fair!
Welke meerwaarde heeft de (Be)Leef & Beweeg Fair voor u?
Tijdens de (Be)Leef & Beweeg Fair kunt u uw bedrijf/organisatie presenteren aan honderden
bezoekers uit uw eigen regio. Hierbij kunt u voor bezoekers van meerwaarde zijn door te informeren,
adviseren en/of te laten ervaren wat u voor ze kunt betekenen. Tot slot is dit evenement zeer
geschikt om uw netwerk te vergroten.
Een maatschappelijk evenement, wat houdt dat in?
Tijdens deze (Be)Leef & Beweeg Fair willen wij inwoners (ongeacht leeftijd, achtergrond, fitheid, etc.)
de kans bieden om gratis kennis te maken met een breed scala aan partijen, expertises en
beweegactiviteiten afkomstig uit (de omgeving van) de Oude IJsselstreek. Het doel van deze dag is
bewustwording en ondersteuning bij een gezonde een passende leefstijl. De prijzen die wij aan
partijen vragen voor een plek op deze fair zijn dan ook enkel kostendekkend.
Wat wordt er van de deelnemende partijen verwacht?
Bezoekers kunnen op eigen aanvraag en geheel vrijblijvend kennis maken met uw product, activiteit
of dienst. De vorm is vrij. Dit kan bijvoorbeeld door het terplekke aanbieden van een clinic, het
uitproberen van een product, het geven van een eerste advies, etc. Het commerciële belang (leden
werven, producten / behandelingen verkopen, etc.) mag, maar alleen als de bezoeker daar zelf om
vraagt of zelf een informatiefolder voor pakt.
Wilt u deelnemen? Dat kan!
Bent u geïnteresseerd om aan de (Be)Leef & Beweeg Fair in de SSP-HAL deel te nemen? Dan
verzoeken wij u een mail te sturen naar leefstijlevenementulft@hotmail.com. U ontvangt van ons
dan het inschrijfformulier met daarin de kosten (variërend van €25,00 tot €35,00 excl. Btw) en
uiteraard ook de nodige regels. Zodra wij dit ingevulde formulier van u terug hebben, ontvangt u van
ons de factuur.
Voor meer informatie over het evenement en/of het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen
met de organisatie door te mailen naar leefstijlevenementulft@hotmail.com.
Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u.
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