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De coronacrisis en de genomen maatregelen om het virus te controleren hebben
grote gevolgen voor onze lokale economie. In deze tijden roepen we iedereen op
onze lokale ondernemers te ondersteunen. Ook ontstaan er prachtige initiatieven
waarbij ondernemers elkaar en de Amersfoorters proberen te helpen. Heb jij ook

zo’n initiatief? meld het dan aan via business@amersfoort.nl

Wij, Amersfoort voor iedereen

In deze verbindende video spreken
Amersfoorters vanuit diverse sectoren je toe in deze
lastige tijd. De video is voortgekomen uit
een samenwerking tussen Dias Latinos, Wudstik,
Next Edit en deze trotse Amersfoorters: Freek
Bangma, Hidde Bijl, Renate van Braam, Jannes
Drop, Marcel Elbertse, Laura Kan-Bommezijn,
Josephine Krikke, Marijn de Ruiter en Danny
Weijman.

We zijn verbonden
Misschien niet hand in hand
Maar wel van hart naar hart

Bekijk hier

Support Amersfoortse ondernemers
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Amersfoortse ondernemers worden zwaar getroffen
door het coronavirus. Maar gelukkig zijn er
manieren om ze te steunen. Zo zijn er bedrijven
waar je een waardebon kunt aanschaffen, om te
verzilveren als deze tijd achter ons ligt. Kun je bij
sommige restaurants afhalen of laten bezorgen en
bezorgen steeds meer winkels thuis. Allemaal op
een veilige manier, waarbij de nodige maatregelen
uiteraard in acht worden genomen. Bekijk deze blog
voor een duidelijk overzicht.

Lees meer

Simacan biedt basisdienstverlening gratis aan

Het in Amersfoort gevestigde Simacan heeft een
taskforce opgezet om in deze uitzonderlijke
omstandigheden de vervoerders te helpen de
Europese supermarkten zo goed mogelijk te
bevoorraden. Met als uitgangspunt dat de
voedselketen ten allen tijde en voor iedereen goed
bereikbaar moet zijn. Daarom stellen zij hun
basisdienstverlening gratis ter beschikking aan alle
retail-transporteurs in Nederland. Zij hopen hiermee
bij te kunnen dragen aan de continuïteit van de
belevering van supermarkten.

Lees meer

Lokale bezorgplatforms voor horeca

Onze horecaondernemers zitten in een moeilijke
periode als gevolg van het coronavirus. Zij worden
enorm gesteund door mensen die een gerecht
afhalen of laten bezorgen. De Amersfoortse
initiatieven: Steun Horeca Amersfoort en BookThat
zetten zich belangeloos voor hen in door de
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horecaondernemers een platform te bieden. Voor
het bezorgen van maaltijden stellen Broers
Fietsreperateurs 30 zelfgebouwde fietsen
beschikbaar voor Amersfoortse
horecaondernemers. Fantastisch!

Lees meer

Oproep aan mentoren

Bij nlgroeit werken ondernemers samen aan één
doel: ondernemers laten doorgroeien om zo de
Nederlandse economie te versterken. Er wordt een
platform geboden waar ondernemers elkaar helpen
om hun volgende groeistap te zetten. Bij deze doet
nlgroeit een oproep aan de mentoren en partners
om een sparringpartner te zijn voor ondernemers
die zich zorgen maken over de impact van de
coronacrisis op hun bedrijfsvoering. Meld je aan en
help ondernemers in deze moeilijke periode.

Meld je aan

Babboe steunt ondernemers

Onderaan deze webpagina van Economic Board
Utrecht vind je een aantal geweldige initiatieven van
partijen die hun steentje bij dragen in deze crisis. In
tijden als deze tonen ondernemers, overheden,
kennisinstellingen en inwoners van de regio hun
creativiteit, flexibiliteit en vastberadenheid om
samen de crisis te lijf te gaan. Zo ook Babboe. Zij
helpen ondernemers die het nu moeilijk hebben om
hun klanten te bereiken door zakelijke bakfietsen in
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bruikleen aan te bieden (zolang de voorraad
strekt). 

Meld je aan

         

Amersfoort Business is een initiatief van Gemeente Amersfoort en Stichting Citymarketing Regio Amersfoort

Eemlaan 98, 3812 ED, Amersfoort

Jouw nieuws in deze nieuwsbrief? Mail naar business@amersfoort.nl.
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