Moet de bezoeker (van de bin
Cor Molenaar en Giuliano Mingardo geven samen uniek seminar aan Erasmus Universiteit
Draagt gratis parkeren wel of niet bij aan de oplossing voor de CRISIS in deDETAILHANDEL in kleine en middelgrote GEMEENTEN? Cor Molenaar vindt van wel,
Giuliano Mingardo van niet. Over één punt zijn ze het roerend eens: pal tegenover
elkaar blijven staan heeft geen zin, SAMENWERKEN is de enigeoplossing.
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(sociale) effecten hebben.”
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Meer informatie vindt u op www.retailen
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Dit is de samenvatting van

in je winkelgebied te besteden.
•	Samenwerking tussen de verschillende
partijen
Gemeenten, winkeliers, vastgoedeigenaren en

Winkeliers zijn
een grote bron
van inkomsten

Seminar Retail en Parkeren
20 juni 2016

een langer artikel.
Lees het volledige artikel op
www.parkeer24.nl
zoekwoord gratis parkeren

parkeerexploitanten moeten samenwerken en
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