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Bidbook Regio

NIGHT SHIFT:
Nacht van de
ondenemer
VNO-NCW regio Zwolle en Jong
Management presenteren: NIGHT SHIFT De nacht van de ondernemer In de nacht
van 1 op 2 september 2017 - in het
weekend van het Stadsfestival - bieden
we ondernemers uit de regio Zwolle een
grensverleggend en prikkelend
programma
Lees meer

Zwolle: word ook
ambassadeur!
Jeroen van den Ende (Port of Zwolle)
heeft het bidbook van de Regio Zwolle
tijdens zijn bezoek aangeboden aan de
Nederlandse ambassadeurs in zowel
Stockholm als Kopenhagen. Hij is als
eerste ambassadeur van de Regio op pad
gegaan en draagt daarbij uit dat Regio
Zwolle de ideale infrastructuur heeft voor
groei.
Lees meer
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Meld
beschikbare
kavels voor op
de website

Nieuws

Meer nieuws?
Wilt u meer nieuws en berichten van en

De website van Regio Zwolle heeft o.a.

over de Regio Zwolle lezen?

als doelstelling om investeringen aan te

Kijk dan op de nieuwspagina van de

trekken. Daarom willen wij de

website!

beschikbare kavels in de regio inzichtelijk
maken, zodat potentiele investeerders
meteen kunnen zien welke kavels (met
de daarbij behorende specificaties)
beschikbaar
Lees meer

Agenda

Koning WillemAlexander en
Koningin
Màxima
bezoeken
Dronten Urk en
Nagele
Op donderdag 29 juni brengen Zijne
Majesteit de Koning Willem-Alexander
en Hare Majesteit Koningin Máxima een
streekbezoek aan Noordoost Flevoland
en ze nemen dan o.a. een kijkje in
Dronten. In de ochtend bezoekt het
koninklijk paar de dorpen Urk en
Nagele. Daarna komt het paar naar
Dronten voor een bezoek aan de fabriek
van Staay Food Group en aan De
Meerpaal
Lees meer

Lees meer
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