Webinar Digitale winkelstraten Drenthe op 9
februari 2021

Bekijk de webversie

Digitale winkelstraten Drenthe
De provincie Drenthe, Ik Ben Drents
Ondernemer en INretail hebben de handen
ineengeslagen en nodigen je van harte uit om
deel te nemen aan een webinar: Digitale
Winkelstraten Drenthe.

Datum: dinsdag 9 februari 2021
Locatie: na aanmelding krijg je een
link naar de webinar
Tijd: 13.00-14.30 uur

Doelgroep: Drentse ondernemers en
ondernemersverenigingen die
aangesloten zijn of aan willen sluiten
bij de digitale winkelstraten in Drenthe

Digitale Winkelstraten
De komst van corona heeft de urgentie voor digitalisering versneld. Hierdoor zijn er in
Drenthe verschillende initiatieven ontstaan om de lokale ondernemers (beter) te
ontsluiten via een digitaal platform. De provincie Drenthe heeft deze initiatieven van
digitale winkelstraten ondersteund door een bijdrage aan Drentse gemeenten te verlenen.
Inmiddels is een aantal platforms up and running en is er ervaring opgedaan in het
opzetten en verder uitbouwen van deze digitale winkelstraten.
Doel webinar:
uitwisselen van kennis en ervaringen bij digitale winkelstraten

Vragen?
Bel +31 592 365515 of mail ons

Voor meer informatie:
www.ikbendrentsondernemer.nl

Globaal programma
nr. Programma
1. Welkom door gedeputeerde Economie en RO Henk Brink en adviseur Ik Ben Drents
Ondernemer Marlies Hiemstra
2. Handreiking Digitale Winkelstraten door Tessa Vosjan van INretail*
3. Ervaringen uit de winkelstraten door platforms ‘Dit is Assen’ en ‘Uit Westerveld’
4. Kennismaking en delen ervaringen van bestaande platforms.
Wij vragen u om alvast na te denken over de volgende vragen:
Waarvoor staat jouw digitale winkelstraat?
Welke tip heb je voor de andere digitale winkelstraten?
Waar loop je tegenaan met jouw digitale winkelstraat?
5. Samenwerking onderwijs
6. Afsluiting door Marlies Hiemstra

Hier aanmelden
* Meer tips en inspiratie: Eerste hulp bij herstel door Retailinsiders en Praktische voorbeelden, handreikingen
en stappenplannen voor winkelgebieden

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

