
 

 

        Lier, 12 oktober 2020 

Geachte heer/mevrouw (achternaam) 

Beste (voornaam), 

Een mailing zoals deze sturen we u niet zomaar. Net als bij andere soorten brieven, zoals een 

klachtenbrief of een verkoopbrief, heeft deze mailing een aanleiding. En dat is … een volledig nieuw 

concept voor uw school of bedrijf. (eventueel apart houden en 2 mailings). 

Qbe 

Laat ons ons eerst even voorstellen. Wij zijn Qbe, een firma uit Lier die crew en materiaal levert aan 

de grootste evenementen overal ter wereld. We worden meestal ingehuurd om een deel van de 

productie op ons te nemen. En daar zijn we goed in. Dat zeggen wij niet zelf, dat zeggen onze 

klanten. Wereldwijd behoren we - volgens de kenners - tot de beste in onze sector. 

Lock down 

Maar … dan kwam er corona. Eén van de meest geschonden sectoren is nog steeds de eventsector. 

Wij dus. Onze business viel compleet stil. Van 100 opdrachten naar 0. Dat kan tellen…  Maar 

stilzitten, dat kennen onze 20 medewerkers niet. Daarom gingen we op zoek naar een creatief 

alternatief dat de moderne maatschappij kan helpen. 

Ontspanningsruimte 

Via via kwam de hogeschool Thomas More in Vorselaar bij ons terecht voor de realisatie van een 

extra en coronavrije ontspanningsruimte voor de docenten. We realiseerden dit met plezier, en op 

het hoogste Qbe-niveau zoals altijd. Dat werd gewaardeerd en al snel klopte ook de Thomas More 

campus Geel aan op onze deur.  

Polyvalente ruimte 

Zo groeide bij ons het idee om dit concept, telkens op maat, ook aan te bieden aan andere scholen 

én bedrijven. Een extra polyvalente ruimte waar corona geen kans krijgt, biedt voor iedereen een 

meerwaarde. Onze doordachte manier van werken en ons oog voor detail wordt duidelijk 

geapprecieerd. Dat is waarom we doen wat we doen: kwaliteit leveren. 

Interesse? 

Interesse? Bekijk dan eens de PDF-bijlage bij deze mail. Of neem meteen contact op. Alles is 

vrijblijvend. U vraagt, wij denken met onze specialisten na over de beste oplossing en bieden u een 

offerte aan. Doe uzelf en ons een gunst, en zet onze creativiteit aan het werk! 

Overtuigd of interesse? Neem dan meteen vrijblijvend contact op.  Dat kan met Jan Lambrechts via 

(gsmnummer en email). 

Wij hopen snel iets van u te vernemen. 

Vriendelijke groeten, 

(ondertekening – naam – contactgegevens 


