Ondernemend Helmond gaat de
strijd aan tijdens de JCI PubQuiz
Heb je veel feitenkennis? En ben je competitief ingesteld? Doe
dan mee aan de PubQuiz van JCI Peelland. Op donderdagavond
12 maart gaat ondernemend Helmond onderling de strijd aan.
Speel samen met directieleden, medewerkers of collega’s tegen andere bedrijven uit Helmond. De opbrengst van de avond
komt volledig ten goede aan de Kinderafdeling van het Elkerliek ziekenhuis. Het wordt een avond vol lokale gezelligheid en
strijd!

Business Table
Wij dagen jou niet alleen uit om mee te doen, maar vragen
je ook je concurrent uit te dagen. Een tafel (team) bestaat uit
maximaal 5 deelnemers. Dit kunnen directieleden, medewerkers, relaties of concullega ’s zijn. Een Business Table kost 500
euro, inclusief drankjes en borrelhapjes.

Captains Table
Heb je altijd al met die ene potentiële klant aan tafel willen
zitten? Dan bieden wij je de mogelijkheid deze persoon op te
geven als prominent. Zo beschik je over een Captains Table.
Wij gaan dan ons uiterste best doen om deze persoon bij jou
aan tafel te krijgen. Vanuit het bedrijfsleven, het Elkerliek ziekenhuis én vanuit de Gemeente Helmond hebben we al enkele
mooie toezeggingen ontvangen van prominenten die graag een
bijdrage willen leveren. Voor 500 euro extra heb je niet alleen
een prominent aan je Captains Table, maar wordt ook je bedrijfslogo meegenomen in alle communicatie-uitingen. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om op de avond zelf een
banner te plaatsen.

Doe je mee?
Doe je mee? Leuk!
Stuur een mailtje naar jcipeelland@gmail.com en we nemen
snel contact met je op om alles af te stemmen.

Het goede doel
De volledige opbrengst komt ten goede aan een nieuw te realiseren KindOuderkamer op de Kinderafdeling van het Elkerliek
ziekenhuis. Dit project is mede een initiatief van de Vrienden
van het Elkerliek. Met elkaar gaan we de strijd aan om deze
huiskamer te kunnen realiseren.

JCI Peelland
JCI Peelland is een serviceclub voor ondernemende mensen
tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. Eerder dit
jaar organiseerde JCI Peelland de Koploper van Helmond, een
ondernemersprijs voor een ondernemer tot 40 jaar die uitblinkt op het gebied van creativiteit, visie, (personeels-) beleid
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook de KidsFunDay is een initiatief van JCI Peelland. “In samenwerking met
Stichting Super Sociaal en de medewerking van verschillende
sponsoren realiseerden we een onvergetelijke vakantiedag
voor kinderen die normaliter niet op vakantie kunnen. Andere
activiteiten van onze kamer zijn de Stilettorun, het WereldHandelSpel en de Ouderenverwendag. Meer over JCI Peelland lees
je op: www.jcipeelland.nl of like ons op
facebook.com/jcipeelland

Wat JCI PubQuiz i.s.m. de Vrienden van het Elkerliek
Wanneer 12 maart van 19.30 tot 23.00 uur
Waar de Kapel van het Elkerliek ziekenhuis

