Bladpresentatie Port of BUSINESS

Mooi een-tweetje tussen Port of BUSINESS
en Q Makelaars bij Worldhouse Rotterdam
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Kort voordat de magazines van Port of BUSINESS verschijnen, vindt de inmiddels traditionele bladpresentatie plaats. Meestal wordt deze door Port of
BUSINESS zelf georganiseerd, maar voor het eerst dit jaar waren we te gast bij
Worldhouse in Rotterdam. Tijdens een gezonde lunch leerden de aanwezigen
niet alleen elkaar, maar ook de mogelijkheden van Q Makelaars en Worldhouse beter kennen.
Rhijn Broesterhuizen, senior bedrijfsadviseur bij
Q Makelaars was samen met Kees van ’t Zelfde
gastheer deze middag. Geanimeerd vertelde
Broesterhuizen meer over de ruimte waar de
aanwezigen zich in bevinden: “Wij presenteren
graag één van de ruimtes die wij verhuren aan
business partners om hen zo de mogelijkheden
van dit pand laten zien.” Van ’t Zelfde bedankte
Broesterhuizen voor dit initiatief en noemde de
samenwerking een mooi een-tweetje.
Na het woord van welkom vertelde Van ’t Zelfde
trots over de coverstory’s die in de magazines
Drechtsteden en Rijnmond BUSINESS gepubliceerd zijn. Van ‘t Zelfde: “De Port of BUSINESS
coverstory van editie Drechtsteden gaat over de
transitie die Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden de afgelopen periode heeft doorgemaakt.”
Peter van Zomeren, manager bedrijven, die namens de Rabobank aanwezig was, gaf uitleg
over de naamsverandering van de bank: “De
naamsverandering impliceert niet dat Rabobank
minder actief is in de regio Dordrecht, Ridderkerk
en IJsselmonde. Door de samenvoeging kan er
juist meer gefocust worden op de regio en de
dorpen en steden die hieronder vallen.”
Van ‘t Zelfde feliciteerde hem met deze transitie
en overhandigde de ingelijste coverstory aan Van
Zomeren. Enthousiast nam hij deze in ontvangst
en zei: “We gaan hem een mooi plekje geven in
ons nieuwe kantoor.”
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Vervolgens nodigde Van ’t Zelfde Richard Dubbelman, hoofd productie bij Maasmond, uit om
naar voren te komen. In de coverstory van de
Port of BUSINESS editie Rijnmond vertelt Richard
de Jongste, directeur van Maasmond, over de
vastgoedwereld en de manier waarop Maasmond zich positioneert in de arbeidsmarkt. Met
ruim 120 vaste medewerkers timmert ze hard
aan de weg en laten ze een bijzondere manier
van werken zien. Dubbelman: “Wat kenmerkend
is aan ons bedrijf is dat wij veel faciliteiten zelf in
huis hebben. Zoals een atelier waar dagelijks nog
de stoffering met de hand wordt gemaakt. Vakmanschap dat we al jaren uitvoeren.” Namens
Annemarie van der Rhee van Port of BUSINESS
kreeg Dubbelman de ingelijste coverstory overhandigd. Ook Dubbelman beloofde de lijst een
mooi plekje te geven.
Na de bladpresentatie stond de heerlijke lunch
vol gezonde en natuurlijke ingrediënten klaar en
was er de mogelijkheid tot netwerken. De aanwezigen namen ook de tijd om het gebouw en
de huurmogelijkheden van Worldhouse Rotterdam te bekijken. Eén van de gasten merkte op
dat de ligging van het gebouw zeer gunstig is en
de ruimtes een prettige atmosfeer hebben.
Broesterhuizen haakte hierop in door aan te geven dat er nog twee ruimtes beschikbaar waren
voor de verhuur.

