Emmer bedrijven stappen in zakelijk huwelijksbootje
EMMEN – Webba en Promo-u, twee jonge bedrijven uit Emmen,
geven elkaar op 18 november het ja-woord. In hun kantoor aan
de Nautilusstraat wordt het eerste zakelijke huwelijk van
Nederland voltrokken door burgemeester Bijl en notaris Planting.
Met het zakelijk huwelijk willen Webba en Promo-u de voordelen
van samenwerken benadrukken. “Wij delen niet alleen een
afdeling”, vertelt Edwin Gels van Webba, “maar bieden elkaars
diensten ook aan bij onze klanten. Die vullen elkaar namelijk
bijzonder goed aan. Als wij een website bouwen, vragen wij
Promo-u om de teksten te verzorgen. En als zij bijvoorbeeld een
marketingactie op touw zetten, ondersteunen wij op het gebied
van grafische vormgeving.”
Een heuse woonkamer
Webba en Promo-u hebben aan de Nautilusstraat eigen kantoren, maar delen een vergaderzaal en
een heuse woonkamer. “Daar kunnen we in alle rust klanten ontvangen”, vertelt Stefan Kuhl van
Webba. “De woonkamer is zo ingericht dat je je er meteen op je gemakt voelt. We hebben een hoek
waar je in een informele sfeer kunt brainstormen met elkaar, maar ook een televisiehoek waar je
kunt relaxen. We hopen dat onze woonkamer een plek wordt waar zowel onze klanten als collegabedrijven makkelijk naar binnen lopen.”
Huwelijkse voorwaarden
Dianne Eldering van Promo-u benadrukt dat het zakelijk huwelijk met Webba geen fusie is. “We
blijven allebei onze eigen dingen doen en trouwen uiteraard onder huwelijkse voorwaarden.” Notaris
Planting maakt voor de trouwerij een officiële akte. Die wordt om 15.30 uur ondertekend. Een half
uur later voltrekt burgemeester Bijl het huwelijk. “Voor de receptie hebben we klanten en
zakenrelaties uitgenodigd”, vertelt Hanneke Ettekoven van Promo-u. “We verwachten zo’n
tweehonderd gasten.” De receptie wordt afgesloten met een spetterend feest dat tot middernacht
duurt. “Iedereen is welkom”, zegt Ronnie Karstenberg van Webba. “Het bier staat koud.”
Zakelijkhuwelijk.nl
Op de website www.zakelijkhuwelijk.nl staat alle informatie over het eerste zakelijk huwelijk van
Nederland. Daar kunnen gasten zich ook aanmelden voor de receptie en het feest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Heeft u vragen over het zakelijk huwelijk of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met
Stefany Venema via het telefoonnummer 0591-714810. Mailen kan ook: info@promo-u.nl.

