PLM UNITED
UNITED
samenwerken loont!

MBBC-O,
groeien door te geven en te delen
MBBC-O, wordt een club van ondernemende vrienden, waarbij het delen,
gunnen en elkaar helpen, tot goede samenwerkingen en groei zal leiden.
Wanneer we alles tegen elkaar kunnen zeggen, alles bespreekbaar en
open staan voor opbouwende kritieken, gaat dat tot echte verdieping
leiden.

Het
-

gratis MBBC-O-lidmaatschap biedt:

Een exclusieve maandelijkse ondernemersborrel met inhoud.
Kosteloos delen van kennis, ervaring en tips ook tijdens online-meetings.
Doorlopend onlinecontact met ‘zoekopdrachten / ruilen ‘360link’
Spreektijd op verschillende ondernemersbijeenkomsten.
Kansen voor meer exposure (presentatie/profileringsmogelijkheden).
De beste plekken op groots Ondernemersevent.
Deelnemen aan ‘RedChair’-cessies.
‘Kun je voor ons…?’, voor tijdelijke extra handjes.
’Op reis met directeuren’.
Kostenbeperkende mogelijkheden door samenwerkingen en bartering.
Aanvullende secundaire voorwaarden om medewerkers extra te binden.
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Het gratis MBBC-O-lidmaatschap biedt:

- Spreektijd op verschillende ondernemersbijeenkomsten
Periodiek organiseer ik ondernemersbijeenkomsten in de Haarlemmermeer, waar ik ondernemers
met een goed (inspirerend) verhaal een podium en meer zichtbaarheid kan bieden. Ook bestaat op
andere bijeenkomsten de mogelijkheid om tegen een heel kleine vergoeding een bedrijfspresentatie
te geven of u zelf te presenteren/profileren.

- Een exclusieve maandelijkse ondernemersborrel met inhoud.
Exclusieve netwerkborrel voor alle MBBC-leden en hun genodigde met de Ondernemersvraag en
nog een aantal bijzondere items. Doel: iedere gast iets moois mee te geven. Het gaat ergens om
en het leidt ergens naar toe. O zo belangrijk om een succesvol event te kunnen neerzetten. Iedere
2e vrijdag van de maand v.a. 15.30 uur in ons kantoor in Hoofddorp. MB-partners genieten, voor
een paar tientjes per jaar, nog een aantal andere voordelen.

- De beste plekken op groots Ondernemersevent.
U kunt straks als één van de eersten uw plek kiezen op dit 2-daagse event dat uit een Bedrijvencontact-dag en een Ondernemersbeurs met nationale participatie zal bestaan. MBBC-leden
verdienen de beste plaatsen op dit werkelijk unieke evenement waarbij deelname is al mogelijk is
v.a. € 90* (excl. Btw/Early Bird-tarief) voor een grond-plaats. Reserveer tijdig u plek voor de
MeerBeurs op MeerBeurs.net.

- RedChair
Daar waar andere stoppen, gaan wij verder. Heb je als ondernemer niet regelmatig dat je
dagenlang met bepaalde vraagstukken of problemen rondloopt en niet weet met wie je dat goed
kunt bespreken? De levenspartner is geen optie, de netwerkborrel of het eigen personeel vaak ook
niet. Dit moet je kunnen delen met andere ondernemers, die wellicht zelf ook dergelijke ervaringen
hebben gehad en jou zelf (eventueel ondersteund door mensen uit hun netwerk) kunnen helpen
aan oplossingen zonder dat direct de portemonee opengetrokken hoeft te worden voor dure
specialisten die het ‘van horen’ hebben en lang niet altijd ui eigen ervaring. Wanneer we elkaar
beter kennen, doet de RedChair zijn intreden. Naast de ‘Op reis met directeuren’-opties.
Deze ook wel ‘innercircle’ of ‘intervisie’-cessies genoemd, doen we met 6 tot 8 ondernemers.

- Kun je voor ons…?
Heeft een lid tijdelijk bv. voor een bepaalde klus of een piek in het werk, wat extra handjes nodig,
dan lossen we dat binnen de club op. Dit geldt in principe voor alle niet specialistisch activiteiten,
maar ook voor ‘mediator’-achtige acties in ‘ruis-’ en conflictsituaties.

- Kans op meer exposure (-mogelijkheden).
De MeerBorrel, de MeerBeurs, maar ook de (mede) door Ed/PLM georganiseerde ondernemersbijeenkomsten, bieden MBBC-O-leden mogelijkheden om zich te presenteren aan/profileren t.o.v.
alle gasten van het evenement. MeerBorrelpartners krijgen extra mogelijkheden tijdens de
MeerBorrel en hebben altijd 1e keus.

- ’Op reis met directeuren’.
5 of 7-daagse trips naar het buitenland, voor de ontspanning, om elkaar beter te leren kennen. Maar ook,
heel belangrijk, een dagelijks ‘innercircle’-moment
waarbij iedere ondernemer zijn/haar moment krijgt.
Het ligt in de bedoeling 5x per jaar een trip te organiseren.
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BESPAAR&BEHOUD,
onze introductie-cadeaus voor MBBC-O-leden!
Waarmee begint ons samenwerking?
1. Gun uw medewerkers en uzelf vele honderden Euro’s korting.
Stel u voor dat u vanaf heden een 110% laagste prijsgarantie op 500.000 accommodaties
wereldwijd krijgt voor uw zakenreizen, golf-én familievakanties en leuke stedentrips. En u uw
werknemers hetzelfde kunt aanbieden. Door een uniek spaarsysteem kunt u gratis vliegen of zelfs
(bijna) gratis op vakantie. Zou u dat interessant vinden?

2. Mooiste cadeau voor uw ‘Medewerker van het Jaar’
Wanneer u uw ‘Medewerker van het Jaar’ twee jaar lang in een nieuwe auto (met reclame) kunt
laten rijden zonder bijtelling of fiscale gevolgen, zou dat niet geweldig zijn. Tot 8 jaar (4x2) éénmalig
investeren, kost het bedrijf uiteindelijk enkele tientjes per jaar en u kunt uw eigen reclame
bijplakken. Uw medewerker betaalt € 29 All-in (excl. brandstof) per maand.

EXTRA.
- Een mooi aanvullend gegarandeerde pensioenvoorziening voor uw zelf (en uw
medewerkers). Twee fantastische alternatieven met garantie voor het traditionele pensioensparen. Eénmalige financiële inspanning € 275.

3. Personal HealthCare individuele begeleiding op het gebied van gewichtsbeheersing of het
verhogen van het energieniveau. Hikt u nu al jaren tegen een overgewicht aan en merkt u dat u in
uw dagelijkse activiteiten tekort komt, kies voor een strak trainingsplan in combinatie met een
topproduct. Als aanvulling komt er een teamtraining ‘Directeuren In Beweging’.
Maar we kunnen ook kiezen voor het ondersteunen van de bevorderen van de gezondheid van
medewerkers en ze op een gezonde manier voorzien van extra energie (productiever) ook
meenemen. Werkgever en werknemer zijn hiermee gebaat.
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MBBC-E
Voor die ondernemers, die alleen kiezen voor deelname aan de MeerBeurs.
Het gratis MBBC-E-lidmaatschap biedt:

- Een exclusieve maandelijkse ondernemersborrel met inhoud.
Exclusieve netwerkborrel voor alle MBBC-leden en genodigde met de Ondernemersvraag en nog
een aantal bijzondere items.
Doel: iedere gast iets moois mee te geven. Het gaat ergens om en het leidt ergens naar toe.
O zo belangrijk om een succesvol event te kunnen neerzetten. Iedere 2e vrijdag van de maand
v.a. 15.30 uur in ons kantoor in Hoofddorp.

- Deelname aan groots Ondernemersevent, de MeerBeurs.
- Kosteloos delen van kennis, ervaring en tips ook tijdens online-meetings.

Het lidmaatschap blijft voor de
eerste 25 leden gratis tot 2020.
Bezoek deze week nog de MBBC-presentatie!
Aanmelden via www.plmgroep.nl

MBBC
is er voor ALLE
MKB-ondernemers
in de regio Haarlemmeer,
Haarlem en groot-Amsterdam.
MBBC-O kent exclusiviteit op
drie kernactiviteiten per lid.
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Het traject van ‘solo naar samen meer succes’.
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Samenwerken, - doen, - beleven, - organiseren,
samen op reis en samen meer succes.
PLM Jupiterstraat 42
2132 HD Hoofddorp
Telefoon:023 5451538
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alg. PLMgroep.nl

www.plmunited.nl

