Ben jij die gedreven foodspecialist?
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De Leerdamse Ondernemers Vereniging en Leerdamglasstad.nl zijn actief op zoek naar ondernemers
met food gerelateerde producten.
Ben jij die gedreven, slager, groenteboer, slijter enz. die begrijpt dat je moet samenwerken om
successen te behalen. Met een persoonlijke benadering en superservice het verschil weet te maken.
Om eventueel gezamenlijk vorm te geven aan een foodhal met een mooi terras, binnen en buiten
waar de consument van zijn aankopen kan genieten. Ben jij die enthousiaste ondernemer die een
nieuwe start wil maken in Leerdam. Wij helpen je graag!

Waarom vestigen in de glasstad van Nederland?
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Omdat Leerdam een pittoreske oude vestigingsstad is met een compacte stadskern
Omdat Leerdam ondersteuning biedt, ook financieel bij vestiging in Leerdam
Omdat de Leerdamse Ondernemers Vereniging een enthousiaste club is, met een goede
samenwerking met gemeente Vijfheerenlanden
Omdat Leerdam ambitieuze plannen heeft op het gebied van toerisme en recreatie
Omdat Leerdam de enige glasstad van Nederland is
Omdat er grote evenementen in Leerdam zijn zoals de Glasdagen Leerdam, Glassdance,
Zomerfestival, Zomerbraderie
Omdat Leerdam een regiofunctie heeft
Omdat Leerdam 680.000 unieke bezoekers per jaar heeft met een besteding van 14
miljoen euro
Omdat Leerdam 21.030 inwoners heeft en 2% per jaar groeit

Leerdam Glasstad en haar omgeving is in beweging en nog lang niet uitgegroeid! Hierdoor is het een
stad die de moeite waard is om je als onderneming/ondernemer te vestigen.
Voor informatie over vestiging in Leerdam kunt u contact opnemen met Lidia van Ingen, manager
ondernemen en werk, 06-50874748 of via lidia@leerdamglasstad.nl. Wij willen de mogelijkheden in
onze unieke stad graag bespreken en zullen je aan de hand van wensen en behoeften in contact
brengen met de juiste personen en/of instanties.
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