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Bouwbeurs 2019
Open Huis bij 

Wédéflex…
Geheel in de stijl van onze nieuwe Marketing Campagne “Thuis op het 
Dak” presenteerden wij onze stand ook letterlijk óp het Wédéflex-dak. 

Deze hebben we sfeervol ingericht met een echt dakterras en leefkeuken.

Het was fijn dat we velen van u op ons Wédéflex-dak mochten verwelkomen. 
En of het nu het goede gesprek was, de koffie met heerlijke appeltaart, 

de sandwich of het wijntje... Hopelijk voelde u zich thuis en ontbrak het u aan niets.

Onze lezingen op het dak werden erg goed bezocht. De bezoekers  
staken veel op over resultaatgericht samenwerken bij dakonderhoud  

en het rendement bij het optimaliseren van gebruiksdaken.

Op donderdagavond gaven de dames van Og3ne een spetterend optreden tijdens  
onze Besloten Dealer Avond. De kers op de (toch al heerlijke) taart was de uitreiking 

van de Bouwbeurs Marketing Award diezelfde avond door de Jaarbeurs.  
Wat een enorme verrassing... En wat een geweldige erkenning!

We willen erg graag iedereen hartelijk danken voor alle 
hartverwarmende reacties maar zeker ook voor de goede 

gesprekken in huiselijke sfeer.  
Mede dankzij u werd het een succesvol Open Huis!

 

Graag tot ziens!

Groetjes,
Familie Wédéflex
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