
Business Open
of laat je business lopen?



Business Open heeft inmiddels clubs door heel Nederland en ook 
in België. Lid worden heeft allerlei voordelen. Je hebt er meteen 
duizend nieuwe zakelijke kansen bij. Je mag vrijwel overal in het land 
aanschuiven dus je kunt op een simpele manier je netwerk enorm 
vergroten. We hebben branchebescherming want we zijn zuinig op 
onze relaties, dus ook op jou. We bieden allerlei trainingen om je 
vaardigheden te vergroten, organiseren congressen en we hebben een 
eigen social media platform. Maar allerbelangrijkst zijn toch de reguliere 
bijeenkomsten waar zoveel uit te halen valt.  

Zoveel kansen

Er zijn veel netwerken in Nederland maar Business Open heeft een hele eigen plek. 
Natuurlijk staat ook bij ons voorop dat de leden elkaar helpen aan zakelijk succes, 
maar de manier waarop is onderscheidend. Zo is de sfeer heel anders: ongedwon-
gen, vriendschappelijk, gezellig en zonder opgelegde verplichtingen. Het is een 
netwerk van allemaal halve vriendschappen en de loyaliteit naar elkaar is groot. We 
ontbijten (of lunchen) samen eens in de twee weken en soms spelen we na afl oop 
een potje golf (geen verplichting). Onze formule slaat aan: netwerk Business Open 
is booming. We zijn een snel groeiend netwerk en onze leden groeien met ons mee. 

Netwerken en Golf

Booming 
Business 
Open

Bij Business Open combineren we effectieve 
netwerkbijeenkomsten met golf. Golf biedt een 
uitgelezen kans om elkaar op ongedwongen 
wijze beter te leren kennen. Zo leg je de basis 
voor een langdurige relatie.
Kun je niet golfen, dan is er de mogelijkheid 
het te leren. 



Business Open biedt zoveel mogelijkheden om je relatie-
kring snel uit te breiden. We hameren er altijd op dat het 
niet alleen om de mensen aan tafel gaat, maar vooral om 
hun netwerk. Leden van Business Open zijn zeer loyaal 
aan elkaar en elkaars ambassadeurs. Dat geeft een snelle 
vermeerdering van het aantal zakelijke contacten en kansen. 
Bovendien, we schreven het al: als lid van Business Open 
mag je aanschuiven bij alle andere clubs (als de branche-
bescherming dat toelaat). Daarmee krijg je unieke kansen 
om op andere regionale en lokale markten nieuwe en be-
trouwbare contacten op te doen. Dat is voor sales natuurlijk 
een heel belangrijk voordeel.  

Een bijzonder netwerk in alle opzichten
De variëteit van bedrijven die bij Business Open zijn aan-
gesloten is groot. Van grote internationale ondernemingen, 
MKB, franchise formules tot en met ZZP’ers met prachtige 
contacten. Van verzekeraars, advocaten, beveiligers tot 
installatiebedrijven en social media deskundigen.
Bij Business Open valt er heel wat te halen, én te brengen. 
Want de meest gerenommeerde netwerkers weten dat juist 
‘geven en helpen’ de belangrijkste factoren zijn om zelf aan 
succes geholpen te worden. 

Haal meer uit 
ons netwerk Zoveel 

ondernemers 
hebben al 

een zetje gehad.

Alle voordelen 
op een rijtje

• Ongedwongen, gezellig en grote loyaliteit

• Enorme groeikansen/zakelijk succes

• Ontbijten/lunchen eens in de twee weken

• Gemakkelijk contacten leggen en behouden

• Meer dan 1000 directe relaties

• Branche exclusiviteit

• Aanschuiven bij andere clubs

• Events, congressen en cursussen 

• Professionele organisatie

• Golf(les)



businessopen.nl
Haringvliet 92a

3011 TH Rotterdam
Tel : +31 (0)10 452 57 25
info@businessopen.nl

 Stap maar in als je 
succes wilt!


