VERBINDEND ONDERNEMEN

Brilliant Business Awards is een initiatief van de gemeenten
Sittard-Geleen, Beek en Stein om het bloeiende bedrijfsleven in de
Westelijke Mijnstreek te eren en waarderen. De gloednieuwe ondernemersaward werd op 22 januari uitgereikt. Een terugblik.
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BRILLIANT
BUSINESS
AWARDS

Z

o’n driehonderd ondernemers uit de
regio kwamen voor de feestelijke prijsuitreiking naar het Center Court op de
Brightlands Chemelot Campus. Er werden drie awards uitgereikt voor schitterend ondernemerschap: de Parel, Diamant en Robijn. De
prijzen werden toegekend door professionele
vakjury’s, die hun oordeel onder meer baseerden op een bedrijfsbezoek aan de genomineerden. Voor de meest klant- of servicegerichte onderneming in de horeca, detailhandel of dienstverlening was er de Parel. De Robijn ging naar
de onderneming die in korte tijd een belangrijke
speler in de markt is geworden en een veelbelovende toekomst tegemoet gaat. De Diamant
werd toegekend aan de onderneming die door
zijn economische succes een visitekaartje is
voor de regio. De prijzen werden verdeeld over
de drie gemeenten, met burgemeester Van
Basten-Boddin (Beek) en wethouders Wingelaar (Stein) en Meekels (Sittard-Geleen) als ambassadeurs voor economische samenwerking.

1 - Frans Hochstenbach en

4 - Voor hoofdsponsors

Marcel Bisselink drukken el-

Maastricht Aachen Airport,

kaar amicaal de hand als het

Rabobank Westelijke Mijn-

succesvolle Daily Fresh Food

streek, VDL Nedcar en

wordt uitgeroepen tot win-

Brightlands waren de awards

naar van de Diamant.

een mooie manier om regionaal ondernemerschap te

2 - De betekenis die Brouwe-

stimuleren.

rij de Fontein uit Stein aan
goed en duurzaam ondernemerschap geeft, bleef niet
onopgemerkt. Het team ging
naar huis met de Parel.

5 - Stralende gezichten bij de
winnaars én genomineerden
voor de Brilliant Business
Awards 2018.
6 - Naast presentator Sander

3 - Bie Bijen Dierenartsen

Kleikers, was er een spre-

nam vol trots de Robijn in

kersrol weggelegd voor An-

ontvangst voor hun geheel

nemarie van Gaal. Zij inspi-

nieuwe en innovatieve bele-

reerde de aanwezigen aan

ving van een bezoek aan de

de hand van aansprekende

dierenarts.

voorbeelden om vooral met
lef te ondernemen.
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