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TV OPNAMES BUSINESS 010 VAN START, met…
Ahmed Aboutaleb, Jan Kees de Jager, Gordon en meer!
De opnames van Business 010 zijn gestart. Elke maandag- en woensdagavond vormt
evenementenlocatie Boompjes het decor van de tv opnames van de eerste reeks van acht
afleveringen. Aansluitend vindt na iedere opname de Business 010 Borrel aan de Maas
plaats. Komende week wordt de officiële kick-off verzorgd door burgemeester Ahmed
Aboutaleb en Jan Kees de Jager en ook Gordon vertelt uitgebreid over de plannen rond
zijn derde koffiezaak ‘Blushing’ die binnenkort zijn deuren opent op de Coolsingel.
Pioniers (6 feb.)
De eerste reeks van acht afleveringen wordt deze maand in willekeurige volgorde opgenomen.
Met aanstaande maandag de opnames van aflevering 6 ‘pioniers’, waarin presentator Kevin
Brouwer inspirerende ondernemers ontvangt, als: Berry van den Assem van het gelijknamige
familiebedrijf, Ben Cornelisse van Kamera Express (Winnaar Rotterdamse Ondernemersprijs
2016, politicus Mark Harbers en ras-entertainer Gordon die binnenkort zijn nieuwe koffiezaak
‘Blushing’ opent op de Coolsingel.
Kick-off (8 feb.)
Woensdag 8 februari wordt de officiële kick-off van het eerste seizoen van Business 010
opgenomen met te gast aan tafel: Ahmed Aboutaleb, oud minister financiën/huidig CFO KPN
Jan Kees de Jager, Marcel van der Torre van European Credit Management (ECP) en Sylvia
de Haas van het Britse investeerdersbedrijf Henley 360.
Thema’s en gasten
Bedrijven en ondernemers die verderop in de maand februari in de talkshow aantreden zijn onder
andere: Het Havenbedrijf Rotterdam (Paul Smits) en Deloitte op het gebied van innovatie en
New Economy. Daamen & van Sluis (Wim van Sluis), MVO Nederland, BLOC Next
Generation en Eneco (Dutch Windwheel) in het kader van duurzaam ondernemen. Stage
Entertainment (Albert Verlinde), Nieuwe Luxor Theater (Marc van Kaam) in de aflevering over
Business & Entertainment en Rotterdam the Hague Airport, Transavia en RET in de
jubileumuitzending over mobiliteit. Kijk voor de volledige line-up op www.business010.tv.
Persuitnodiging
Heeft u interesse om de opnames en aansluitende netwerkborrel aan de Nieuwe Maas bij te
wonen? Klik dan HIER om u direct aan te melden of kopieer de volgende bitly naar de url balk:
http://bit.ly/2jb5fiR. U ontvangt dan een e-ticket die toegang verstrekt tot de locatie. Tevens
ontvangt u op vertoon hiervan een heerlijk frietje bij de foodtruck van Bram Ladage voor de
ingang van evenementenlocatie Boompjes 701, een welkomstdrankje bij aankomst en een
glaasje bubbels tijdens de aansluitende netwerkborrel. Verdere consumpties zijn voor eigen
rekening. De catering wordt u verder aangeboden door cateraar MaGuise. De locatie is geopend
vanaf 18.00 uur. Opnames van 19.00 – 21.00 uur. Aansluitende borrel tot 23.00 uur.
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Over Business 010
Een zakenprogramma met ballen en net een tikje anders. Dat is Business 010. Dé nieuwe
talkshow van het weekend. Gericht op ondernemend Nederland, uitgezonden vanuit
evenementenlocatie Boompjes met prachtig uitzicht op de Nieuwe Maas. Business 010 is vanaf
1 april 2017 wekelijks te zien op RTL Z, dé zender voor ondernemend Nederland.
Business met een vleugje humor
De studiogesprekken worden afgewisseld met een kijkje in de keuken bij de (kleinere)
ondernemers door theatermaker John Buijsman en verslaggeving in het werkveld door Ingrid
Adriaanse. Ook leert zij succesvolle ondernemers en BN’ers een beetje beter kennen op de
‘Business 010 klapstoel’. Het programma krijgt de charme van een late night talkshow en
onderscheidt zich met een vleugje Rotterdamse humor, mentaliteit en aanpak.
Diversiteit
Naast Rotterdamse bedrijven, ontvangt Business 010 inspirerende ondernemers uit heel
Nederland. Van starters tot corporaties en alles wat zich daartussen bevindt. Uiteenlopende
trends en ontwikkelingen in het bedrijfsleven passeren de revue. Met de succesverhalen, maar
ook de obstakels. Business 010 belicht alle facetten van het ondernemerschap, biedt ruimte voor
een goed debat en belicht Rotterdamse bedrijven op thema’s als showcase.
Platform
Met de Business 010 borrel, reguliere uitzendingen op RTL Z én aanvullend live (video)content
via social media en online kanalen (o.a. RTL XL) biedt Business 010 een nieuw multimediaal
platform voor ondernemers uit Rotterdam en de rest van het land.
Meer informatie: www.business010.tv.
Business 010 is een initiatief, format en productie van Kevin Brouwer en Ingrid Adriaanse met speciale
dank aan John Buijsman, Mieke van der Linden, Studio Hoge Heren en Evenementenlocatie
Boompjes. Het programma wordt geproduceerd door Stay in Touch Media. www.stayintouchmedia.nl.
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