Persbericht

Bizlocator komt binnenkort naar regio Rivierenland
BizLocator, de online marktplaats voor professioneel vastgoed, komt binnenkort naar regio
Rivierenland. Stad Mechelen en verschillende gemeenten zetten samen hun schouders onder
bizLocator, met het oog op stimuleren van ondernemerschap in de regio.

Online marktplaats
BizLocator is een online marktplaats waarop makelaars, lokale overheden, intercommunales en
vastgoedprofessionals bedrijfsvastgoed kunnen adverteren. Eindelijk één centraal online platform om
winkels, industriegronden, horecapanden, pop-ups, bedrijvencentra en ander professioneel vastgoed aan te
bieden.
Meer en meer vastgoedmakelaars vinden hun weg naar bizLocator. Stad Mechelen en gemeenten Berlaar,
Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Puurs, Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver
besloten, in het kader van het Versterkt Streekbeleid Rivierenland, hun krachten te bundelen en samen in
bizLocator te stappen. Deze steden en gemeenten uit regio Rivierenland implementeren bizLocator op hun
website, waardoor ondernemers nu nog makkelijker het meest actuele aanbod kunnen raadplegen.

Binnenkort in regio Rivierenland
Tientallen steden en gemeenten in Vlaanderen stapten al mee in bizLocator. Uniek in onze regio is dat je
makkelijk per gemeente kan zoeken, maar ook op regio. Ondernemers die hun ideale pand niet vinden in de
gewenste gemeente, kunnen zo efficiënter bij de buurgemeenten gaan kijken. "Dit is een unieke kans voor
het versterken van ondernemerschap in onze regio. Tot voor kort was er een gebrek aan gecentraliseerde
communicatie rond professioneel vastgoed. Via bizLocator komt de ondernemer via enkele klikken in
aanraking met zijn of haar ideale werkplaats.", aldus Els Cools, streekmanager bij IGEMO. "Regio
Rivierenland bestaat uit 13 steden en gemeenten, met elk hun eigen troeven. Door samenwerking bieden we
de ondernemer een totaalpakket van mogelijkheden aan."
BizLocator gaat officieel van start op 7 september 2018. Makelaars uit de regio zijn welkom op een
infomoment, waarbij Vlaio en ORIS nv bizLocator toelichten. Hun vastgoed mag natuurlijk niet op bizLocator
ontbreken.
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