Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert
in de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten
we ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.
Deze keer ga ik op bezoek bij Beate Quint, zaakvoerder van Be Seen.
wij talloze events. Deze ballonnen
zijn uiteraard te verkrijgen in alle
kleuren en maten. Een product dat
ook onder Balloonboy valt zijn de
Lighting Balloons. Dat concept
bestaat uit echte lichtballonnen die
grote oppervlaktes ( zowel binnen
als buiten) kunnen verlichten, maar
ook op vlak van decoratie een heel
mooie impact kunnen creëren. Ook
deze ballonnen kunnen snel en
gemakkelijk voorzien worden van
branding.”

Dag Beate ! Be Seen, wat voor een
bedrijf is dat?

“Een tweede onderdeel is Mavigeschenken. Hier kan je terecht
voor al je promotiemateriaal en
relatiegeschenken, al dan niet
gepersonaliseerd of bedrukt. Wij
beschikken dan ook over een heel
uitgebreid gamma aan artikelen.
Denk maar aan balpennen, USBsticks, drinkflessen, draagtassen,
gereedschap, gadgets , … Hiervoor
hebben we een webshop waar je alles
terug kan vinden. “

“Be Seen specialiseert zich in de
visibiliteit van uw product of bedrijf.
Het gaat dus om zichtbaarheid, en dat
kan op verschillende manieren: via
ballondecoratie, promotiemateriaal,
beachflags, kledij of drukwerk. We
buzz your brand! Be Seen bestaat uit
enkele onderverdelingen waarvan
elke component een ander aspect “Sleevi is de derde component. Een
benadert.”
Sleevi is een bedrukte videokaart.
Denk aan een uitnodiging of
“Allereerst hebben we Balloonboy wenskaart, maar dan met een kleine
waarbij je terecht kan voor alle monitor in. Van zodra iemand de
denkbare decoratie en promotie kaart opent, speelt die monitor audio
met én op ballonnen. Wij leveren en video af. Dat is iets heel nieuw, en
gedrukte of onbedrukte ballonnen zorgt ervoor dat je echt kan opvallen
voor alle soort evenementen, los of en uitblinken met je product of
verwerkt in decoratie. Zo verzorgen bedrijf. Zo’n sleevi is verkrijgbaar

in verschillende afmetingen en
verschillende vormen.”
“Verder kan je bij Be Seen ook
terecht voor kledij en outdoor
visability, nl: branded beachflags,
windschermen, (opblaasbare) tenten
en banners. Ook voor je drukwerk,
zowel print als online kan je bij ons
terecht.”

Doe jij dit alleen, of heb jij ook
mensen in dienst ?
Het meeste werk doe ik allemaal
zelf: de verkoop, de offertes, de
aankoop, de logistiek, en noem
maar op. Voor grote opdrachten
waarvoor wij bijvoorbeeld meer
dan 70 winkels op één dag moeten
voorzien van ballondecoratie,
daarvoor werk ik met een pool
van ‘vaste’ freelancers in de
verschillende provincies. Wij
werken in het hele land en
soms ook in het buitenland. De
eventsector is ook heel afhankelijk
van de seizoenen, dus in de drukke
periodes kan ik rekenen op de
freelancers.”

een aantal jaar later overgenomen.
Dat was een mooie aanvulling op
Balloonboy. Sleevi, het oudoormateriaal, de kledij en de print
kwamen er dan later ook bij. Zo
heb ik een zeer breed gamma aan
producten kunnen bijeenbrengen.
Samen vormen deze componenten
een mooi geheel voor bedrijven
die op zoek zijn naar decoratie en
promotiemateriaal.”
Is het een toffe sector om in te
werken?
“De eventsector kan heel chaotisch
zijn. Maar het is wel altijd feest, en
met BeSeen mag ik altijd mensen
plezier doen of gelukkig maken, en
dat vind ik geweldig om te doen!”

Hoe is Beseen eigenlijk ontstaan?
“Zeven jaar geleden heb ik Voor wie meer info wenst, of een
Balloonboy overgenomen. Dat kijkje wil nemen in het brede
bedrijf bestond al en had een gamma van Be Seen:
particuliere winkel in Erpe Mere.
Die winkel bestaat sinds een jaar
www.bs1.be
niet meer. Nu kan je een beperkt
www.balloonboy.com
gamma voor particulieren op onze
www.beseen.buzz
webwinkel
www.ballonshop.be
www.mavigeschenken.be
terugvinden, maar wij richten ons
www.sleevi.eu
nu bijna uitsluitend op de B2B
markt. Mavigeschenken heb ik dan

