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Waarom Colourful Business ?

Ben je het ook zat om altijd naar hetzelfde soort congressen te gaan? En 

steeds hetzelfde profiel mensen tegen te komen? Wij doen alles anders! 

Colourful Business is uniek, hartelijk, gastvrij en persoonlijk. 

Het Colourful-Business event biedt bedrijven de mogelijkheid om als 

exposant diensten of producten te presenteren en onder de persoonlijke 

aandacht te brengen van belangrijke business doelgroepen van kleurrijke 

ondernemers. 

Wij zijn de ultieme partner met ruime expertise en ervaring voor bedrijven en 

instanties die hun producten en diensten op creatieve en interactieve wijze 

onder de aandacht willen brengen bij de kleurrijke doelgroepen. Onze 

kernfocus ligt op startende ondernemers, ZZP?ers, zakenvrouwen en 

topondernemers met verschillende etnische achtergronden. 

De nieuwste inzichten en inhoudelijke aspecten brengen we via een serie 

masterclasses in centraal gelegen locaties. Elke masterclass heeft een eigen 

actueel thema. Iedere masterclass telt tussen de 50 en 150 deelnemers. 

Naast masterclasses bieden we ook topsprekers, inspirators & unieke 

netwerkmogelijkheden aan. Kortom, dé gelegenheid om in feestelijke 

ambiance uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. 

Voordelen en kansen als ondernem er !

- Zakelijk en persoonlijk netwerk uitbreiden met een specifiek en uniek 
netwerk 

- Nieuwe zakelijke contacten met zakelijk inzicht in en kennis over 
kleurrijke ondernemers  

- Deelnemen, ervaring en kennis uitwisselen met andere bedrijven 
over deze nieuwe groep ondernemers  

- Vergroten zichtbaarheid van uw bedrijfsnaam en productenaanbod 
onder deze groep ondernemers  

- Netwerken en leren hoe je zaken kunt doen met kleurrijke 
ondernemers  

- Presentatie van kennis en producten aan grote nieuwe 
ondernemersgroepen en netwerken  

- Zakendoen met de snelst groeiende ondernemerscategorie 
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Uniek

Unieke combinatie van mentale 
kracht en zakelijke kennis 

Uitermate geschikt voor het 
bedrijfsleven 

Motiverend en 
enthousiasmerend door unieke 
en inspirerende benadering 

Persoonli jk

Uitermate geschikt op 
persoonlijk vlak 

Uitermate geschikt voor 
ondernemende personen 

Gast vr i j

Enerverend programma waarbij 
energiek, ludiek en 
entertainend gedoceerd wordt 
op hoog niveau 

In het Nederlands gegeven, in 
heldere en begrijpelijke taal 

Het programma is zeer 
resultaatgericht vanwege de 
directe toepasbaarheid van 
geleerde vaardigheden 
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Topsprekers
Ieder jaar organiseert Colourful Business een sfeervol jaarcongres, het pronkstuk van ons 
netwerk, dat landelijk hoog wordt aangeschreven. Dit jaar staan er weer verschillende 
inspirerende topsprekers op het programma. Dus mis het niet! 

PRO GRA M M A

Gabriel Anthonio

''Het opheffen van situaties van vernedering'', 
aldus de missie van Gabriel Anthonio, bestuurder 
& hoogleraar aan Universiteit Groningen. Hij 
bestrijdt gedreven tegen de onmenswaardige 
behandeling van mensen door organisaties, 
systemen en gedrag van anderen.  Hij is vooral 
een inspirerend spreker over leiderschap, 
persoonlijk leiderschap, waarden gedreven 
leiderschap en de kracht van het innerlijk kompas. 
Waarbij hij niet alleen het verstand aanspreekt, 
maar vooral het hart.  

Ernesto Hoost

Ernesto Hoost ook bekend als Mr.Perfect 
kan zichzelf viermalig wereldkampioen K-1 
noemen. Als inspirator deelt hij zijn 
??secrets?? over vechten voor je doel.  
Ernesto weet alles van vechten, vallen en 
opstaan en gaat zijn inspirerende verhalen 
met startende ondernemers delen..

Fernando Halman

Volgens de multi talentvolle en komische 
Fernando Halman is niets onmogelijk voor hen die 
willen. Hij begon zonder enige dj-ervaring en is nu 
een van de grootste expert in de urban scene van 
Nederland. Samen met FunX DJ en muziek 
producer Fernando Halman zal je als ondernemer 
nieuwe inzichten krijgen in communicatie en 
jezelf. Tevens onze host van de dag.

Henk-Jan Geel

Henk-Jan is LinkedIntrainer en social marketeer. 
Hij ondersteunt bedrijven als social mediatrainer, 
expert & consultant sinds 1995. Hij helpt 
ondernemers social media effectief in te zetten 
met focus op resultaatgerichte strategie. Met 
workshops, training (ook in-company), strategie, 
implementatie en uitvoering wordt social media 
op een heldere en doeltreffende manier ingezet. 

? 

Freerk Lap

Freerk Lap, filmmaker in hart en nieren helpt kleine 
bedrijven en startende ondernemers als 
videomarketeer. Hij doet veel meer dan commerciële 
video?s maken. Hij zorgt ervoor dat je op een 
professionele en betaalbare manier hoge kwaliteit 
video?s bij de klanten terechtkomt. Hij heeft al 
honderden ondernemers geholpen met video's die 
meer zichtbaarheid en meer winst opleveren. 
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PRO GRA M M A

Effectief gebruik van LinkedIn 

LinkedIn is een krachtig business instrument, toch weten veel 
ondernemers hier onvoldoende zakelijk rendement uit te halen. 
Benut de commerciële kansen van LinkedIn! Haal meer uit de 
effectieve zakelijke inzetbaarheid van LinkedIn en ontdek zelf in 
deze super interactieve training hoe u zakelijk interessante 
contacten legt, business genereert en onderling informatie 
uitwisselt ter groei van jouw ondernemerschap of expansie van 
jouw bedrijf! Allemaal met LinkedIn expert, Henk-Jan Geel!

?

Winstgevend adverteren op Facebook

Het adverteren op Facebook blijft maar groeien en ontwikkelen. 
Meer dan een miljard mensen gebruiken Facebook, waaronder 
ook potentiele klanten! 

 Als ondernemer kunt u hiervan zakelijk rendement uit halen 
door op een effectieve en strategische manier gericht te 
adverteren. Facebook advertising helpt de omzet en 
vindbaarheid van uw bedrijf te vergroten door duurzame relaties 
op te bouwen met mensen en nieuwe klanten te werven met 
doelgerichte advertentiecampagnes.  Leer het met social 
marketeer, Henk-Jan Geel!

RAH methode met Fernando Halman

Deze seminar is bestemd voor iedereen die wil investeren in 
zichzelf en hun innerlijke waardes, passie en toekomst. Ben je 
nog op zoek naar je levenspad? Weet je nog niet welke studie je 

moet kiezen? Ben je ontevreden met je huidige baan?   

Kortom, voor iedereen die zijn persoonlijkheid wil ontwikkelen 
om zijn passie te gaan leven.

Betaalbaar & effectief videomarketing 

Je kent dat vast wel. Je zit op Facebook te scrollen en 
opeens begint er een video te spelen. Hij trekt je aandacht. 
Een opvallende boodschap of een leuk iemand. Je klikt op 
de video en hoort een overtuigend verhaal over het 
product of dienst van die persoon. ?Dit wil ik ook!? denk je. 

Binnen enkele seconden beoordeelt een bezoeker aan de 
hand van uw website of uw bedrijf de moeite waard is; 
een boeiende video verlengt die tijd, en geeft ondertussen 
een prachtig overzicht van uw bedrijf. Het perfecte 
visitekaartje!  Ontdek de mogelijkheden met 
videomarketeer, Freerk Lap!

Masterclasses
De nieuwste inzichten en inhoudelijke aspecten brengen we via een serie masterclasses in 
centraal gelegen locaties. Elke masterclass heeft een eigen actueel thema. Iedere 
masterclass telt tussen de 50 en 150 deelnemers.  Dit jaar een focus op sociale media for 
business en menswaardig leiding geven.  Dus mis het niet!

How to be the King in your Network

Charles Ruffolo is de meest professionele netwerker van 
Nederland en tevens oprichter van The NetworKing. Zijn 
masterclass richt zich op bewustwording, empowerment 
en carrière verbetering. Gebruik makend van handgrepen; 
vaardigheden; praktische voorbeelden en principes van 
netwerken.

 Hoe kom ik aan waardevolle informatie? Hoe bewandel ik 
een kortere weg dan anderen? Waar vind ik nieuwe 
afnemers? Waar ligt de kracht van mijn organisatie? 
Waarom word ik niet uitgenodigd? Hoe creeer ik mijn 
eigen kansen? 
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