
Papendrecht, 6 maart 2007

Geachte Papendrechtse ondernemer,

Onderwerp: Business Vakdagen Gorinchem 17, 18 en 19 april

In de laatste OVP Nieuwsbrief van vorig jaar heeft een oproep gestaan om mee te doen aan een 
“Papendrecht-straat” op de Business Vakdagen te Gorinchem.

Voor diegene, die zich nog niet voor deelname aangemeld hebben, hiermede nog even 
een reminder. 

11 en 12 april 2006 hebben wij als bedrijf met een stand op de bedrijvenbeurs in de Evenementenhal 
te Gorinchem gestaan. Een druk bezochte beurs door zowel particulieren als het bedrijfsleven. Veel 
publiek ook uit Papendrecht en omgeving, doch waren er weinig bedrijven uit Papendrecht met een stand 
vertegenwoordigd. Dit kwam regelmatig ter sprake op onze stand tussen mensen uit Papendrecht, die 
elkaar toch opzochten bij onze stand.
Door deze reacties is het idee ontstaan om een Papendrecht straat te introduceren voor de beurs van 
2007 en zodoende nog meer Papendrechts publiek te trekken. Een straatje of pleintje met allemaal 
Papendrechtse bedrijven en de Gemeente Papendrecht bij elkaar, zal een mooie trekpleister zijn op de 
beurs. 
Bovendien een mooie kans uw bedrijf in de regio te profileren. Een aantal bedrijven hebben al 
aangegeven hieraan mee te willen doen en de OVP heeft toegezegd hierin best het voortouw te willen 
nemen.

Verder is het een uitstekend georganiseerde beurs, waarbij de uitnodigingen aan uw relaties geheel 
worden verzorgd. Op de beurs zelf komen de bezoekers ook niets te kort, want overal zijn drankjes en 
hapjes te krijgen. Kortom ideaal voor de standhouders, die zich dus hierover niet druk hoeven te maken.
Gelukkig zijn de tarieven ook alleszins redelijk en weet je door het “all-Inclusive” concept, van te voren 
precies waar je qua kosten aan toe bent. 

Dit jaar vindt de beurs plaats op 17, 18 en 19 april.

Interesse of nadere informatie gewenst, neem dan spoedig contact 
op met ondergetekende, want hoe groter de straat des te voordeliger het wordt.

Hans Lubbers
Glaszetters- en Schildersbedrijf Groen BV
 

Tel. 078-6420000
hlubbers@groenbv.nl


