LIVESTREAM NAAR HET
ONDERNEMERSEVENT DUITSLANDDAG
Op 17 april komen in Utrecht 800 ondernemers bij elkaar om alles te weten te komen over zakendoen in
Duitsland. Jullie kunnen er via livestream bij zijn:
Wat is het belang van de Duitse taal op de werkvloer? Welke kansen liggen er voor Nederlandse
ondernemers in Duitsland? En is Engels belangrijker dan Duits?
Nederlandse ondernemers vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de Duitse taal en geven tips aan
de scholieren.
Wees erbij en kijk mee naar het:
Openingspanel van de Duitslanddag van 9.30 – 10.00 uur met
Roland Boekhout, Member Management Board Banking bij ING
Jacques van den Broek, CEO Randstad
Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlands Handelskamer (DNHK)
Jaap Schalken, Gilde Equity Management Benelux en eigenaar van Olandese BV
Middagpanel van de Duitslanddag van 13.30 – 14.00 uur met
Lodewijk van der Borg, technisch directeur bij Kaak Groep
Dorien Dijkstra, Sales Manager Silver Brons & Duty Free bij Tony’s Chocolonely
Eduard Schaepman, chief en oprichter van Tribes Inspiring Workplaces
Volg de livestream via Facebook of machmit.nl en stuur van tevoren jouw vragen aan info@machmit.nl
Scholieren van ROC Da Vinci in Dordrecht en CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland spreken live met de
ondernemers.

SOCIALMEDIA-ACTIE ‘Lievelingswoord’
Graag zien wij jullie Duitse lievelingswoord op de Dag van de Duitse taal en ook op de Duitslanddag terug!
Jullie kunnen selfies met jullie Duitse lievelingswoorden posten. Heel makkelijk:
• Schrijf jouw lievelingswoord op een A4tje, knip het uit als een tekstballon
• Neem een selfie
• Post het met de hashtags #Duitslanddag en #DagvandeDuitsetaal op Twitter, Facebook of
Instagram.
• Scholieren die hun lievelingswoord hebben geknutselt (zie ideeënboekje) kunnen natuurlijk ook een
foto van zichzelf met hun kunstwerk posten.
Tijdens de Duitslanddag hebben ook ondernemers de mogelijkheid om zich samen met hun Duitse
lievelingswoorden te laten fotograferen. De foto’s worden met de hashtags #Duitslanddag en
#DagvandeDuitsetaal op Twitter gezet.

