De níeuwe beweging om samen het verschil te maken, nieuwe kansen te
creëren, ideeën te delen en ondernemers met elkaar te
verbinden.

FORMAT
Een wekelijkse live talkshow waarin Pernille La Lau
ondernemers uitdaagt om te laten zien wat zij bijdragen aan een
betere wereld. Pernille is de energieke aanjager van dit nieuwe
platform om samen kansen te creëren en via ‘out of the box’
ideeën nieuwe business- initiatieven op te zetten. Bovenop de
actualiteit, in een townhall setting laat zij samen met
toonaangevende gasten uit het bedrijfsleven zien wat nodig is
om als bedrijf echt het verschil te maken. Van adaptief
leiderschap tot het delen van intellectueel eigendom: inventief,
onderscheidend en barstensvol lef.

TOWN HALL
STUDIO SETTING
Het bruisend hart van Bizz Happiness: het is de netwerkborrel van de
week. Hier kunnen ondernemers ‘sparren’ met anderen, nieuwe ideeën
delen en samen nieuwe plannen bedenken om het verschil te maken. Een
ruimte voor mensen uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven om
inspiratie-gesprekken te voeren, enthousiast te worden en waarin elke
gedachte besproken kan worden. Er is een foodtruck met –bijvoorbeeldde ‘shake van de week’ gemixt aan de hand van de actualiteit, natuurlijk
een Happy Barista met de allerlekkerste koffie, naast een enorme quotewall waarop de meest in het oog springende uitspraken verschijnen.

DE TOP-GAST
Iedere week staat een bijzondere Nederlandse ondernemer of manager centraal als
hoofdgast.
Dit is een Dga, CEO, CFO of COO of topmanager van een Nederlands of
internationaal ( familie)bedrijf. Al dan niet beursgenoteerd.
• Quote van de week: het gesprek met de hoofdgast opent altijd met een inspirerende
quote van deze persoon . Alle quotes worden verzameld op de Quote Wall in de studio
• Een goed, direct en eerlijk gesprek met een pepertje waar nodig.
• Bovenop de actualiteit: wat doen zij NU qua delen en co-creëren?
• Altijd in contact met andere ondernemers en bedrijven in de studio om te
verbinden

SHAKE VAN
DE WEEK
• In een FOODTRUCK in de studio maakt een shake- barista een
speciale shake van de ‘actualiteit ’ door de actualiteiten van
deze week ‘te blenden’; aan het einde van de uitzending wordt
daar dan gezamenlijk op getoast : Wat was de smaak van
deze week? Gedeeld succes of gedeelde smart?

• Update: social media websnacks & laatste nieuws
• Inspiration 360 : De 5 vetste video's van de week:
bedrijfsfilmpjes, commercials, online virals of tv-fragmenten.

BUSINESS
BOOST
• Boost Your Business: wat kun je doen om je
eigen bedrijf een boost te geven? Pernille
vraagt het terplekke aan de aanwezigen.
• IP-Test: producttest waarin een authentiek
product wordt vergeleken met namaak: van
cola tot design meubels
• Groener wordt het niet: welke business- of techinnovatie is deze week geïntroduceerd? En wat
hebben ondernemers daar aan?

GEN Z
• Het nieuwe werken: de laatste trends rondom modern
werkend leven: van digital nomadisme tot office-less
werken. Pernille gaat video-bellen via een
communicatiepaal midden in het publiek met iemand aan
de andere kant van de wereld.
• Ontspanning: bijzondere bestemmingen over de hele
wereld getipt door Gen Z – must see locaties waar je als
digital nomad gewoon kunt doorwerken.
• Pitch van de week: een jonge ondernemer krijgt 1 minuut
om zijn/haar start-up idee voor het eerst aan het
Nederlandse publiek live in de studio te pitchen. Een
echt entertainment item: spectaculair goed of dramatisch
slecht zijn - de Gast van de Week reageert direct.

ALLES START
MET KOFFIE
• De Koffiepitch: Pernille gaat thuis langs bij een Bekende ZZP ’
er (m/v) om de dag te starten met koffie en te vragen naar
diens plannen voor komende week.

• De andere ander kant van entertainment wordt hier belicht .
Want als jezelf je belangrijkste product bent ? Hoe ga je
daarmee om ? En hoe deal je met de constante druk van
ondernemend leiderschap?
• Een goed gesprek met een bijzondere Bzzp-er, die het over
een andere boeg heeft gegooid.

UNIQUE SELLING
POINTS
• Nieuwswaarde: een nieuwe beweging om samen het verschil te
maken waarin co-creatie, delen en verbinden centraal staan :
Creating a difference together.
• Cruciaal: jonge èn succesvolle ondernemers samenbrengen.
• Actueel: LIVE en dus snel up-to-date met het laatste nieuws over
het nieuwe –duurzame- ondernemen in het Nederland
• Inspirerend: speciale focus op innovaties, duurzame
ontwikkelingen en vooruitstrevende ideeën
• Het onbekende durven verkennen en daarmee dealen.

CROSSMEDIAAL
Bizz Happines is een beweging om meer mensen samen
te laten werken en business happiness te laten delen. Op
TV en via een actief platform op internet en de socials (
met een focus op LinkedIn). Het platform is 24/7 actief.
Optioneel: fysieke events in het land (als het kan),
boeken en andere mogelijke business als koffie,
notebooks en quote-walls.

SPARRING
PARTNERS
• We starten deze beweging samen met partijen als banken,
verzekeraars, ondernemersverenigingen, de overheid en de KVK’s
• Deze sparring partners zijn van groot belang om unieke content te
creëren die anderen inspireert
• Co-creëren naar de allerbeste content, om eigen issues op de
agenda te zetten, samen te inspireren, samen te delen en
Nederland te verbinden
• Investering om in te stappen: pakketten vanaf € 50.000,• Billboards, zendtijd, socials en content inbegrepen

