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MEET & GREET Peter Gleim
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DATUM
23.02.2019
TIJD
11h - 15h
AANMELDING TOT
21.02.2019
TAAL
NL

De oprichter van BEMER in Nederland
GEEN VISIE ZONDER TERUGBLIK
Doel van het evenement
BEMER is een Europees familiebedrijf dat intussen wereldwijd actief is en probeert
voor mensen de “Kwaliteit van leven” te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken
zijn er Hightech producten ontwikkeld en zijn er al meer dan een miljoen
enthousiaste gebruikers.

Beschrijving
De laatste jaren heeft ook Nederland een grote bijdrage geleverd aan deze groei.
De internationale BEMER management meeting van 21 en 22 februari 2019 vindt
voor de 2e keer plaats in Nederland en we verheugen ons deze keer op een speciale
gast. De oprichter van BEMER Int. AG Peter Gleim sr. is voor het eerst in Nederland en
zal niet alleen aanwezig zijn bij deze management meeting, maar wil ook graag alle
BEMER Partners in Nederland/België ontmoeten en hun inspireren met een boeiende
presentatie.
Het BEMER hoofdkantoor nodigt jullie daarom hierbij uit, voor een volledig verzorgde
ochtend/middag van 11.00 tot 15.00 uur

Vereisten
NAVIGEREN NAAR SUCCES
Wat mag je op deze unieke dag verwachten?
De oprichter Peter Gleim sr. (bestuursvoorzitter) en zijn zoon Pit Gleim (CEO) geven
een kijkje in de keuken van BEMER in het verleden, het heden en de toekomst. Laat je
inspireren door boeiende sprekers, nieuwe films, nieuwe tools en ontmoet de
ruggengraat van de BEMER organisatie.
De toegang is GRATIS, inclusief lunch, hapjes en drankjes (parkeren ook gratis).
Alleen BEMER partners zijn welkom om Peter Gleim sr. in eigen persoon te
ontmoeten.
Aarzel niet met aanmelden VOL = VOL

LOCATIE
Hotel NH Noordwijk Conference Centre
Leeuwenhorst
Langelaan 3
NL - 2211 XT Noordwijkerhout
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-noord
wijk-conference-centre-leeuwenhorst?gmb=n
ew
E-Mail: rob.vandeven56@gmail.com
ORGANISATOR
Rob van de Ven
De Vreyheyt 9A
BE - 3920 Lommel
Telefon: +31 63 81 893 95
Email: rob.vandeven@bemermail.com

UW BEGELEIDER
PolyMetric Dr. Anton P.M. van Bakel
Elzen 22
NL - 5427RC Boekel
Telefon: +31492776745
Fax: +31614553323 Handy
Email: dr.vanbakel@bemermail.com

