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HOTEL TWENTYSEVEN OPENT DE DEUREN
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Het super deluxe boutique hotel TwentySeven op de Dam in
Amsterdam is aankomend weekend met Nieuwjaar het duurste van
Europa. Je kan nog een suite boeken voor zo’n 1400 Euro per nacht.
Maar daar krijg je dan natuurlijk wel alles voor wat je hartje begeert.
Aan eigenaar Eric Toren van TwentySeven de taak om het
bestaansrecht van het nieuwe boutique hotel waar te maken.

(Foto: Hotel TwentySeven)
Hotelovernachting met glitter en goud (Luister hier)

Famous Flavours
De economie trekt weer aan, en dat is goed nieuws voor het culinaire
topsegment. Tobias Overgoor staat aan het roer van Famous Flavours, een
exclusief cateringbureau uit Amsterdam. Prijzen kunnen oplopen tot boven de
1000 euro per persoon, maar wat krijg je daarvoor? Een kijkje in de keuken!

Hub Europa
Wie echt wil groeien als ondernemer gaat naar China, Azië of de VS.
Daar liggen de meeste kansen .. althans dat denken we. Maar soms
liggen de mogelijkheden dichterbij dan je denkt. En dat doen we
vandaag samen met PvdA Europarlementariër Paul Tang.
ADVERTENTIE

Massaclaims
Massaclaims duiken steeds vaker op in Nederland. De regelgeving
hiervoor moet daarom veranderen zeggen deskundigen. Wordt 2018
het jaar van de massaclaims?

Dutch Tulip Vodka
Bij de productie van tulpenbollen kan er het een en ander misgaan. Te
kleine bollen, bollen waar al een bloem uit is gekomen, op de veiling
brengen ze te weinig op. Joris Putman bedacht een onorthodoxe
oplossing: het stoken van tulpen wodka.

ZAKENDOEN
Elke werkdag van 10:00 tot 12:00 uur, vanaf 3
september van 12 tot 14 uur
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