THE BIBLE FOR
ENTREPRENEURIAL
MARKETING.
COLLEGETOUR
Heb je je weleens afgevraagd waarom nieuwe technologieën zo langzaam worden
geïntroduceerd en geadopteerd? Jouw idee is toch super? Alle klanten zitten toch
op jou te wachten? Het product gaat zich vanzelf verkopen, horen wij wel eens.
Nou, vergeet het maar. ‘Wat de boer niet kent dat vreet hij niet’ is een oud-Hollands
gezegde dat hierbij zeker opgaat. Ga er maar vanuit dat je veel weerstand gaat
ondervinden met je innovatie. Geoffrey Moore geeft uitleg hoe je met de juiste focus
wel marktleider kunt worden en je positie kunt gebruiken als springplank.
In 2018 is door ondernemers en
voor ondernemers de Oranjewoud
Export Academy opgericht. De
missie is om de welvaart in NoordNederland te vergroten door meer
te exporteren. Wij, de mensen
die met en voor de Oranjewoud
Export Academy werken, doen
dat volgens de inzichten van
‘Crossing the Chasm’. Wij denken
dat volgens dit principe marktgroei
floreert.
Donderdag 6 juni 2019 zal Geoffrey
Moore het gesprek aangaan met
studenten en ondernemers onder
leiding van dagvoorzitter Anil
Joshi & Bas Visser. De uitdagingen
die (internationale) marktontwikkeling met zich meebrengt, staan
centraal.

Laat je inspireren door de wijze
waarop je na het bereiken van de
kleine groep early adopters binnen
afzienbare tijd een significant
marktaandeel kunt realiseren.
Naast een introductie van Crossing
the Chasm is er volop ruimte voor
interactie met Geoffrey Moore zelf.

6 juni 2019
15:30 - 17:00 u
NHL Stenden University
of Applied Sciences
Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden

Aan het oriënteren op export?
Geïnteresseerd in marktbetreding
& -ontwikkeling? Of eindelijk de
mogelijkheid om Geoffrey Moore
te horen spreken?
Grijp deze kans en meld je nu aan
voor de deze unieke X-Session.

De Oranjewoud Export Academy X-Sessions worden (mede) mogelijk gemaak t door:

400 stoelen gereserveerd
voor studenten (gratis
entree) / Slechts 100 kaarten
beschikbaar (à € 75,-)

