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Informatie
Tijdens het Study in Enschede event kunnen studenten op een laagdrempelige
manier kennismaken met Enschedese bedrijven/organisaties. En dat onder
genot van een kopje koffie of een heerlijke lunch!

Dinsdag 10 mei 2022
Horeca en cultuurinstellingen in de binnenstad van Enschede 
Lezing, presentatie, bedrijfslunch en/of workshops (vrije keuze)
Technologie, Innovatie of Creativiteit, in het Engels en/of Nederlands
Studenten van Saxion, UT en ArtEZ 
€100,00 per deelnemende organisatie

Datum
Locatie
Mogelijkheden
Thema's 
Deelnemers 
Kosten 

Wij geloven dat talent de ruimte hoort te krijgen om te ontdekken en tot bloei te
komen. In Enschede bieden we die ruimte. Als creatieve, innovatieve en
technologische stad werkt Enschede Promotie aan het doel om talent te behouden.
Hoe kunnen we dat beter doen dan door talent en organisaties samen te brengen?

Tijdens het Study in Enschede event kunnen studenten en bedrijven samen
genieten van een workshop of lezing onder genot van een kop koffie of heerlijke
lunch in de Enschedese horeca of cultuurinstellingen. Tijdens een route door de
stad leren studenten de Enschedese hotspots kennen en leren ze tegelijkertijd
organisaties beter kennen op een luchtige, informele wijze. De dag zal worden
afgesloten met een netwerkborrel, op een prominente plek in de binnenstad.

Oftewel: het event geeft dé mogelijkheid om te ontdekken, met elkaar te spreken
en grenzeloze contacten te leggen.



Globale planning

Hoe werkt het?

10:00 - 11:30 uur: Ronde 1
12:00 - 13:30 uur: Ronde 2 (lunch ronde)
14:00 - 15:30 uur: Ronde 3
16:00 - 17:30 uur: Afsluitende netwerkborrel

Wat krijg je?

Welke informatie hebben we nodig?

Enschede Promotie is de organiserende partij en zal de dag faciliteren.
Wij maken de connectie tussen de horeca- en cultuurgelegenheden en
de deelnemende organisaties. Na inschrijving ontvang je van ons een
dagprogramma op maat. Je bent vrij om zelf het onderwerp of type
bijeenkomst aan te leveren.

- Zichtbaarheid naar, het ontmoeten van en binden aan de
studentendoelgroep
- Volledig georganiseerde dag  incl. eten en drinken
- Promotiemateriaal om het event onder de aandacht te brengen

- Type bijeenkomst die je zou willen faciliteren? (workshop, lezing,
presentatie etc). 
- Hoeveel personen kunnen deze bijeenkomst bijwonen?
- Wat is het onderwerp en/of thema?
- Welke middelen heb je nodig? (beamer, groot scherm, materialen,
grote tafels als werkruimte etc). 

Voor vragen en/of aanmeldingen, neem contact op met Ellis Middelkamp
(ellis@enschedepromotie.nl).


