Jij schrijft, wij delen ... zij lezen!
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Bij Ekris BMW en MINI
Flevoland staat de relatie met klanten altijd
voorop. Daarom doen
zij er dan ook alles aan
om de relatie met klanten te onderhouden en
te intensiveren.
Het houdt bij Ekris
Flevoland niet op bij het
afleveren van de auto.

willen graag betrokken blijven

Ekris belt voor een afspraak en

bij de klant en zijn autogebruik.

spreekt af waar zij de auto ophalen,

We informeren proactief over

bij de klant thuis of op een andere

het moment dat de auto onder-

(werk)locatie. Vervolgens voeren zij

houd nodig heeft. Daar hoeft de

het onderhoud uit en brengen de

klant niet over na te denken."

auto weer terug op de afgesproken
locatie. Floris: "De klant betaalt hier

Floris vervolgt: "Naar de dea-

niets extra's voor, het is een ser-

ler voor een aflevering is een

vice die je bij een premium bedrijf

feestelijk moment, maar naar

als Ekris mag verwachten. Dit is één

ons toe komen voor onderhoud

van de dingen waarmee we laten

komt de klant vaak slecht uit. En

zien dat service bij ons veel verder

Floris Kruijsifix, vestigingsma-

het kost tijd. Dit onaangename

gaat dan alleen het afleveren van de

nager: "Een auto verkopen doen

aspect verhelpen wij door de

auto. Het gaat ons niet om de auto,

we natuurlijk graag. Maar voor

klant haal- en brengservice aan

het gaat ons echt om de relatie met

ons is dat slechts het begin van

te bieden."

de klant."

Proost op het leven

Ekris Flevoland komt naar je toe

de relatie met onze klant. We

Vier de herfst met Aktief Bloemsierkunst
En met natuurlijk een
prachtig herfst boeket!

vol met prachtige zelfgemaakte

de winkel verkopen ze de meest

bloemstukken en creaties in

trendy woonaccessoires. Kom jij

warme herfstkleuren. Bij Aktief

binnenkort een kijkje nemen? Op

Voor veel mensen kan de warme

bloemsierkunst werken ze met

Danslaan 113 A, staat de koffie al-

zomer periode niet lang genoeg

lampionnetjes, rozenbottel tak-

tijd klaar.

duren. Tot die groep behoort

ken, grassen, pompoentjes en

ook eigenaresse Nicole Gaar-

hortensia's. Je ontdekt het alle-

Nicole Gaarlandt wilt ook graag ie-

landt

maal in de winkel!

mand blij maken met een herfstboe-

kunst. Maar als het weer niet

Bij Aktief Bloemsierkunst halen

ket. Onder de lezers van deze krant

meer zo fijn is, wordt het tijd om

ze de gezelligheid gewoon naar

wordt een sfeervol boeket t.w.v. 25

het huis sfeervol te maken en

binnen, bijvoorbeeld met de

euro verloot. Tel jij het juiste aantal

gezelligheid te creëren!

warme velours kussens. Deze

boeketten in deze krant? Misschien

kussens zijn een ware trend in

maak je dan wel kans! Mail het juiste

Dit mooie seizoen kun je weer

ieder huis. Je kunt je huis ook

antwoord voor dinsdag 15 oktober

volop bloemschikken bij Aktief

decoreren met geurkaarsen en

naar redactie@onsalmere.nl o.v.v.

Bloemsierkunst. De winkel staat

mooie kaarsenstandaarden. In

"Aktief Bloemsierkunst".
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Bloemsier-

Haal de kurkentrekker maar tevoorschijn
In mijn vorige column vertelde ik dat ik naast hoofdredacteur, fietsenmaker, loodgieter, glazenwasser,
Ubermama en zo nog wel een rijtje ook wijnliefhebster ben. En nu is het niet zo dat ik iedere dag wijn
drink, maar ik proost wel graag op het leven, alle
zegeningen en behaalde deadlines. Zo ook op het behalen van de deadline van de eerste editie van de,
naar zeggen, elegant vrolijke krant Ons Almere.
En dat nog wel twee uur voor einde deadline, te weten
om 05.00 uur in de ochtend. Aangezien de volledig
goedgekeurde versie om 07.00 uur bij de drukker in
zijn mailbox moest staan.
Ik vond het dan ook een goed idee dat we om 05.00
uur een proostmoment mochten hebben. In de koelkast stond al een paar dagen een mooie fles op ons te
wachten. En nu was er dan eindelijk dat ontladingsmoment. Op mijn blote voeten rende ik over het kantoortapijt richting de koelkast. Pakte de wijn en gooide de
keukenla open voor een kurkentrekker. Niets.
Ik trek in het redactiekantoor mijn recent door mezelf
toegeëigende bureaula van mijn ladeblok open en tref
daar behoorlijk wat spullen aan. Pennen, potloden,
geeltjes, markers, peperclips, nagellak, nagellakremover, lippenbalsem, stressballen en een puntenslijper.
Maar nergens een kurkentrekker te vinden. En laat de
fles nou toch net een kurk hebben.
Lichtelijk geïrriteerd, voornamelijk door vermoeidheid
natuurlijk, ga ik teleurgesteld op de grond zitten. Mijn
nog immer vrolijke collega’s zien mij zitten en zeggen:
”Maar we hebben toch een gereedschapskist!”. Ik kijk
ze verbaasd aan. Alsof daar een kurkentrekker in zit.
Klopt, zat er niet in maar wel een schroef en een waterpomptang. En binnen enkele minuten was de kurk er
uit. Wat was en ben ik blij met mijn creatieve en vooral
positieve collega’s. Konden we toch nog proosten.
Inmiddels ligt er een kurkentrekker in mijn bureaulade.
En staat er wederom een mooie fles wijn in de koelkast. Met schroefdop.

By Maggie en Dansstudio
Yvette bundelen krachten
voor een unieke voorstelling
in het KAF op 30 oktober.
Tijdens de voorstelling presenteert
By Maggie de nieuwste collectie in
combinatie met de dansmoves van
Dansstudio Yvette. Wat het evenement precies inhoud houden ze nog
even verrassing, maar het belooft
nu al hét spektakel van By Maggie
en Dansstudio Yvette van 2019 te
worden!
Kijk voor meer informatie en
tickets op www.bymaggie.nl

