
1. Rise Event

2. Ontbijtsessie Mediatum

3. Terugblik avant-première 

4. Start it @KBC

5. Video van enkele gebruikers

6. Ontdek onze partners

Bekijk in je browser

Nieuws uit De Kwekerij - editie oktober

RISE EVENT
RISE INSPIRATIESESSIES VOOR JONGE
ONDERNEMERS & STUDENT-ONDERNEMERS
De Moeve vzw, De Kwekerij Lier, Lier4business, JOL (Jeugdig
Ondernemerschap Lier) en Stad Lier organiseren van woe. 12 oktober tot do.
27 oktober een vijftal inspirerende avonden om jongeren tussen 18 en 30 jaar
wegwijs te maken in de wereld van ondernemen.

Meer info: https://dekwekerijlier.be/nieuws/

SCHRIJF JE HIER ALVAST IN VOOR DE VOLGENDE SESSIE OP
DINSDAG 25 OKTOBER

https://dashboard.mailerlite.com/preview/120711/emails/68843205070685704
https://dekwekerijlier.be/nieuws/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-jzLKn6lMEe_A3QDCze5eV77UZcDZBBMoMvCk99gkndUQzRLTkxZSzc5SjFGOFg3SVFHUFVTVTA1QS4u


Anders omgaan met conflicten: Mediatum licht in
De Kwekerij Lier het concept toe van
BEMIDDELING in BEDRIJFSCONTEXT,

Onbekend is onbemind… maar bemiddeling wint aan belang in bedrijfscontext!
Op 15 november organiseert Mediatum (samenwerkingsverband van
bemiddelaars in bedrijven) samen met De Kwekerij Lier een gratis
kennismakingssessie voor ondernemers. Bij een kop koffie en een croissant
krijg je van 8 tot 10u een algemene introductie en een antwoord op je
specifieke vragen.

Lees meer

Terugblik AVANT-PREMIÈRE

https://dekwekerijlier.be/nieuws/


Aansluitend bij de visie en doelstelling
van De Kwekerij Lier, bieden beide
partners dankzij deze samenwerking
elkaars start-ups advies en toegang
tot hun lerend & connecterend
netwerk. Zodoende versterken we
voor onze starters en opschalers de
ondersteuning in voor hen relevante
topics en expertisedomeinen.

Meer info over Start it @KBC:
https://startit-accelerate.com/en/

DE KWEKERIJ LIER

DE KWEKERIJ Lier is gelanceerd!

Met bijzondere dank aan al onze partners die voor deeltjesversnelling zorgen
zoals professor #jonathanholslag treffend zei tijdens ons panelgesprek.

Meer foto's

FRIENDSAGREEMENT
Start it @KBC en DE KWEKERIJ LIER

https://startit-accelerate.com/en/
https://dekwekerijlier.be/nieuws/


Bekijk hier onze video met enkele van
onze eerste gebruikers/ondernemers in
De Kwekerij Lier

Meer over onze EIGEN
KWEEK

Ontdek hier enkele van onze
partners/experten.

Meer partners

https://dekwekerijlier.be/eigen-kweek/
https://dekwekerijlier.be/partners/
https://www.youtube.com/watch?v=wcFXlowlLLM
https://www.youtube.com/watch?v=4y9dPqY1lEI&feature=emb_logo


Berlaarsestraat 31, Lier
Belgium

U ontvangt deze mail omdat u partner of
gebruiker bent van De Kwekerij Lier of u

zich opgaf als geïnteresseerde

Uitschrijven

Onze individuele ateliers/kantoren zijn allemaal verhuurd, maar we
hebben nog enkele co-werkplekken in een gedeelde ruimte ter
beschikking.

Interesse?: https://dekwekerijlier.be/#contact

Namens Dungelhoeff Bedrijvencentrum BV – De Kwekerij Lier

De Kwekerij - Dungelhoeff Bedrijvencentrum

https://dashboard.mailerlite.com/preview/120711/emails/68843205070685704
https://dekwekerijlier.be/#contact

