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23.10.2019
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NL

Nieuwe toekomst in de gezondheidsmarkt
BEMER beweegt in de Regio Zuidoost Nederland :: BEMER groeit
Doel van het evenement
De Bemergroup is de afgelopen 20 jaar internationaal sterk gegroeid en zoekt
business partners die een nieuw bestaan willen opbouwen of een leuke bijverdienste
willen creëren. Een korte en duidelijke uitleg over de mogelijkheden die er zijn,
gezamenlijk een business met BEMER op te bouwen.

Beschrijving
BEMER Int. AG wordt aan u voorgesteld, evenals de BEMER therapie, waarbij middels
duidelijk bewijs aangetoond wordt wat de effectiviteit ervan is. Ook wordt uitgelegd,
hoe de directe verkoop verloopt voor een product dat nadere uitleg nodig heeft en
hoe u met een op maat gesneden marketingplan bestaanszekerheid kunt opbouwen.
U kunt ervaren wat voor een enorm marktpotentieel er is voor dit concurrentieloze
product .
Hoe u opgeleid wordt, wat u moet doen voor uw eerste succesvolle stappen, wordt in
tijdens de presentatie uitgelegd

Vereisten
Of u nu als eigen baas en coach andere mensen begeleidt met de opbouw van een
team van BEMER Partners en financieel onafhankelijk wil worden, of dat u liever actief
bent om leuke bijverdiensten te hebben, alles is mogelijk en voor alles wordt de juiste
ondersteuning geboden.
Kom voor deze interessante lezing naar de "Huiskamer van Best" gevestigd in het
Cultuurspoor Best, de culturele hotspot van Best met multifunctionele ruimtes
Neem eventueel uw levenspartner mee en laat u informeren hoe u samen uw eigen
toekomst in de hand kunt nemen.
ENTREE is € 7,50 en aanmelding vooraf is verplicht

LOCATIE
De Huiskamer van Best (Cultuurspoor Best)
Raadhuisplein 30 B
NL - 5683 EA Best
www.cultuurbankbest.nl
E-Mail: rob.vandeven56@gmail.com
ORGANISATOR
Rob van de Ven
De Vreyheyt 9A
BE - 3920 Lommel
Telefon: +32486310492
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
REFERENTEN
Bemer Team manager Rob van de Ven

