
10e BCB  Business Challenge Badhoevedorp 

 
Wie is de meest bewuste ondernemer van het jaar? 

Op maandagavond 9 oktober vindt, zoals u eerder geïnformeerd, de 10e tevens laatste 

BCB Business Challenge Badhoevedorp plaats. Het jaarlijkse kennisevent waarbij 

ondernemers – én vele andere ondernemende belangstellenden – op hun specifieke kennis van 

een actueel onderwerp getest worden.  

Dit jaar is het thema “Bewust Ondernemen”. 

Bewust ondernemen; Bedrijfsblindheid, Persoonlijkheid, Bewustwording, Communicatie. Bent 

u zich bewust van wat u allemaal doet en hoe u het doet,  kan het ook anders, beter?  

Op  veel van deze vragen krijgt u op maandagavond antwoord 

Zoals u gewend bent, zal onze gastspreker aan de hand van 25 vragen uw kennis van het 

onderwerp testen. Na de pauze verzorgt hij een zeer boeiende en interessante presentatie, 

waarover u nog lang over na zult praten en er zeker wetenswaardigheden van mee naar huis 

neemt. 

Wie dit jaar onze gastpresentator zal zijn, ontdekt u op 9 oktober 2017. Een avond die zorgt 

voor bewustwording, creatief is, een beleving wordt en zeker feestelijk! Dat het wachten 

beloond zal worden, zult u na afloop zeker erkennen. 

Onze gastspreker van 2017        a) geeft circa 70 lezingen per jaar voor het bedrijfsleven 

                                                    b)  is meerdere malen te gast geweest bij DWDD en Pauw en                        

                                                         Witteman 

                                                    c)  heeft onlangs in Nigeria 30 lezingen gegeven voor 14 tot  

                                                          800 deelnemers 

                                                    d)   heeft onlangs zijn vijfde bedrijf verkocht  

                                                     e)  heeft een eigen programma bij AVRO/Tros 

                                                     f)   komt uit Badhoevedorp 

 

De 10e BCB Business Challenge Badhoevedorp zal wederom plaatsvinden  in het Dorint 

Airport Hotel Amsterdam te Badhoevedorp en start om 20.00 uur.   

Natuurlijk blijft het altijd weer spannend wie aan het eind van de avond de felbegeerde 

kennistrofee mee naar huis gaat nemen. Alle winnaars  van de afgelopen 9 jaar worden speciaal 

uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke editie. 

Deze avond is natuurlijk ook bedoeld om op interactieve wijze kennis te delen, ondernemers te 

laten netwerken en verschillende ondernemende netwerken met elkaar te laten verbinden. 

Meer informatie is te vinden op www.bcbadhoevedorp.nl. Inschrijven kan vanaf heden via deze 

site. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden maar aanmelding wordt wel geadviseerd. 

Graag tot ziens op 9 oktober om 20.00 uur  in het Dorint Hotel te Badhoevedorp! 

http://www.bcbadhoevedorp.nl/

