
CONTACT

Ondernemers &

Investeerders in

contact brengen

met investerings-

mogelijkheden

in Marokko.

Invest in Morocco 

Invest in the future

MAGHRIB BELGIUM

IMPULSE DAYS

Invest in Morocco 

Invest in the future

mbi@enabel.be
mbimpulse.org

15 TOT 19 NOVEMBER 2021

http://mbimpulse.org/


COACHING

NETWERKEN

ZICHTBAARHEID 

TRAINING

ONS AANBODDOE MEE
Wilt u investeren in één van de
leidende opkomende economieën in
Afrika? Starten met uw bedrijf of uw
bedrijf ontwikkelen in Marokko? MBI
ondersteunt u tijdens uw parcours en
faciliteert uw succes. Interesse? Meld u
aan op mbimpulse.org.

MAGHRIB BELGIUM IMPULSE
Het MBI-programma, is gefinancierd
door België, geïnitieerd door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Afrikaanse Samenwerking en
Marokkanen die in het Buitenland
wonen, uitgevoerd door MeM by
CGEM, de 13e regio van de Algemene
Confederatie van Marokkaanse
Ondernemingen-CGEM, gewijd aan
Marokkaanse Ondernemers en High
Potentials van de Wereld en met de
technische steun van het Belgisch
Ontwikkelingsagentschap-Enabel

FYSIEKE EVENEMENTEN
U bent uitgenodigd om deel te
nemen aan onze evenementen.
Doe mee en maak deel uit van het
netwerk van wereldondernemers
die uitdagingen zoeken over de
grenzen heen. 
Wissel ideeën uit, verrijk uw kennis
over de verschillende zakelijke
mogelijkheden in Marokko en
netwerk met gelijkgestemde
ondernemers.

UITNODIGING
Verschillende sprekers uit het
Marokkaanse, Belgische en
internationale bedrijfsleven zullen
aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden. Een brede waaier aan
onderwerpen, verschillende break-out
sessies en zo veel meer.
Geïnteresseerd? Meld u aan.

MAGHRIB BELGIUM IMPULSE DAYS

DATA & LOCATIES
Maandag 15 november en 
Donderdag 18 november   

Dinsdag 16 november 

Vrijdag 19 november 

      Antwerpen, De Winkelhaak 

      Brussel, BeCentral

      Liège, Château de Waroux

      van 18:00 uur tot 20:00 uur

mbi@enabel.be
mbimpulse.org

VAN 15 TOT 19 NOVEMBER 2021

Marokkaans-Belgische ondernemers

die actief zijn in veelbelovende

sectoren te ontmoeten

Getuigenissen te horen van

ondernemers die al profiteren van

het MBI-programma

Meer informatie over het MBI-

ondersteuningsprogramma te krijgen

Uw netwerk uit te breiden.

Ondernemer op zoek naar een nieuwe

horizon of professional met

vernieuwende ideeën voor

ondernemerschap in Marokko, schrijf u

in voor de Maghrib Belgium Impulse

Days die in uw regio worden

georganiseerd! Een unieke kans om:


