CONNECTS
EVENTS DIE VERBINDEN & INSPIREREN!

WORD LID
VAN DIT NIEUWE
NETWERKPLATFORM!
Stee Connects organiseert maandelijks evenementen op goede locaties met een uitstekend dagen/of avondprogramma. Méér dan alleen maar
borrelen, met inspirerende seminars, lezingen,
workshops, entertainment en/of andere activiteiten.
Een nieuwe netwerkclub waar mooie verbindingen
worden gemaakt en écht zaken wordt gedaan.
Investeer en verdien dit terug door de juiste ontmoetingen en contacten te maken op leuke events!
Investeren kan op de 3 volgende manieren:

1

2

3

STEE-EXCLUSIVETOGETHER

STEE-EXCLUSIVE

STEE-CONNECTED

(16 EVENTS IN 2019)

(16 EVENTS IN 2019)

(12 EVENTS IN 2019)

Alleen toegankelijk voor
directeuren, eigenaren,
bestuurders, voorzitters,
investeerders en beleggers
én hun privé partner of
zakelijke compagnon.

Alleen toegankelijk voor
directeuren, eigenaren,
bestuurders, voorzitters,
investeerders en beleggers.
Geldend voor 1 persoon.

Toegang tot maandelijks
netwerkevent voor
ondernemers, managers,
accountmanagers e.a.
ondernemende netwerkers
+ jaarabonnement Stee
magazine met opname
van uw bedrijfslogo.

4 jaarlijkse exclusieve,
inspirerende bijeenkomsten
op bijzondere locaties.
Verrassend en sportief!
Tévens toegang (óf uw medewerker) tot de maandelijkse
Stee-Connected bijeenkomsten.
Jaarabonnement met bedrijfsuiting in Stee magazine
en op onze online kanalen.

INVESTERING

Prijzen zijn exclusief 21% btw en per jaar.

€ 1.500,–

4 jaarlijkse exclusieve,
inspirerende bijeenkomsten
op bijzondere locaties.
Verrassend en sportief!
Tévens toegang (óf uw medewerker) tot de maandelijkse
Stee-Connected bijeenkomsten.
Jaarabonnement met bedrijfsuiting in Stee magazine
en op onze online kanalen.

INVESTERING

€ 1.000,–

INVESTERING

€ 500,–

Enrico Damino brengt graag personen en partijen bij elkaar
om connecties te maken die tot zaken leiden.
Communicatiebureau ENRICOMMUNICATIE is in 2011 gestart
met het uitgeven van VOC zaken & lifestylemagazine (15
verschenen edities), die eind 2015 is vervangen door het
vernieuwende Stee, eveneens een zakelijk- en lifestylemagazine
gericht op Citymarketing met inmiddels 8 verschenen uitgaven.
Enricommunicatie heeft ook vele succesvolle (40) netwerkevenementen georganiseerd. Altijd in samenwerking, in opdracht
en volgens de formule van andere partijen. Enthousiasme en de
juiste off- & online marketing zorgden voor vele gevarieerde
bezoekers. Het netwerk van Enricommunicatie is hiermee
nog groter en diverser geworden. Er zijn vele zakelijke
verbindingen ontstaan en mooie vriendschappen geboren.
Nú is het tijd geworden voor een eigen uniek netwerkplatform
dat écht onderscheidend en anders dan anders is en wat u en
ons grote en gevarieerd netwerk samen met Stee magazine alleen
maar meer en meer zal gaan verbinden en versterken.

WORD OOK LID
VAN DIT NIEUWE
NETWERKPLATFORM!
ENRICOMMUNICATIE
VINCENT VAN GOGHSTRAAT 53B
4812 AP BREDA
06-38399487
WWW.STEEMAGAZINE.NL
ENRICO@STEEMAGAZINE.NL

