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Samsung heeft nu ook
eigen herstelcentrum
KUURNE Samsung klanten kunnen voortaan terecht
bij Tiger Experience om er hun Samsung product te
laten herstellen. Frederick Mommerency, CEO van
Tiger Experience en Serge Vandriessche, CEO van
Samsung Belgium mochten het nieuws over het
West-Vlaamse Samsung repaircenter aankondigen.

On Y Vase werd tijdens de Vlajo Awards uitgeroepen tot beste minionderneming van Vlaanderen en mag binnenkort ons land gaan vertegenwoordigen in Servië. (Foto BRU)

On Y Vase is beste
van Vlaanderen
Minionderneming On Y Vase
blijft verder een foutloos parcours
afleggen. Na de eerdere titel van
beste minionderneming van
West-Vlaanderen, werd tijdens de
Vlajo Awards 2018 in het pretpark
Walibi afgelopen zaterdagmorgen
On Y Vase nu ook bekroond tot
beste minionderneming van
Vlaanderen. Dankzij deze titel
stoten de leerlingen van ‘t Spes
meteen door naar de Europese finale waar ze in juli in Belgrado
uitkomen tegen een dertigtal andere Europese scholen.

zeker nog niet binnen. Nu reeds
beseffen we dat we in Belgrado
zullen uitkomen tegen grote kleppers die over veel grotere budgetten beschikken. De moed laten
zakken doen we niet, we zijn nu
reeds dankbaar voor de weg die
we mochten afleggen. De ervaring
die we daarbij konden opdoen is
onbetaalbaar, net als de vele contacten die we al konden leggen.
We zijn ook onze leercoach Kristof Tanghe dankbaar voor de goede begeleiding die hij ons tot hiertoe al gaf.”

DANKBAAR

MARKTONDERZOEK

“Ons geluk kan niet op”, vertelt
Jens Decroubel, student economie en wetenschap aan het Spes
Nostra. “Toch blijven we realistisch en met onze beide voeten op
de grond, want de hoofdprijs is

Wie hun tegenstanders worden in
Belgrado is nog niet bekend aangezien nog niet elk land hun finalist bekend heeft gemaakt. Met de
titel van Vlaamse minionderneming van het jaar treedt On Y Va-

se meteen in de voetsporen van
Mr & Mrs Tiebow’. Het idee achter de miniondernemingen komt
van Vlajo die via deze weg leerlingen van de derde graad wil laten
proeven van het ondernemerschap. Naast brainstormen over
hun missie en doelen, moeten de
leerlingen ook aan marktonderzoek doen, een startkapitaal verzamelen en een businessplan schrijven. Minionderneming On Y Vase klopte bij beschutte werkplaats
Waak uit Kuurne aan om hun vazen te laten vervaardigen die
dankzij een magneet stabiel blijven staan. Het product wordt vervaardigd in twee formaten, de ‘Y
grand’ en de ‘Y petit’, in zwart, wit
en rood. Een set die bestaat uit
een grote of twee kleine vaasjes
kost 25 euro. (BRU)
Meer info op www.onyvase.be.

Samsung Belgium bij Tiger Experience in Kuurne stelde haar gloednieuw
repaircenter voor West-Vlaanderen voor. (Foto BRU)

“Naast hun repaircenter bracht
Samsung ook een splinternieuwe
Samsung Business Corner onder
binnen Tiger Experience, gelegen
in de Brugsesteenweg in Kuurne”, vertelt Frederick Mommerency. “Dit resulteert meteen ook in
extra tewerkstelling gezien wij
naast een commercieel medewerker voor onze shop, ook meteen
twee extra personeelsleden in
dienst konden nemen voor het repaircenter zelf.”

AMBASSADEURS
Tijdens de voorstelling van het
nieuwe repaircenter voor WestVlaanderen werden prompt ook
vier ambassadeurs aangeduid die
Samsung hoog in het vaandel dragen. Eén van deze ambassadeurs
is kunstkenner Bernard Soens
van het bedrijf Cassochrome uit
Beveren – Leie. “Ons bedrijf is ge-

Proficiat!
Berlico, gespecialiseerd in de
productie van ramen, deuren en
deurpanelen in zowel pvc als
aluminium, viert zijn 25ste
verjaardag.
Het Kuurnse bedrijf zorgt ervoor
dat de klant wordt bijgestaan in
elke fase van het proces. Van
productie tot eigen plaatsing.

specialiseerd in het drukken van
kunstboeken”, weet de kersverse
Samsung ambassadeur. “Vroeger
gebruikte ik een professioneel fototoestel bij een bezoek aan een
kunstgalerij, maar ondertussen is
dit reeds enkele jaren vervangen
door mijn Samsung smartphone
waarop ik momenteel al zo’n
20.000 foto’s heb staan.”

BINNEN HET UUR
Ook Dirk Vanwalle die in het dagelijkse leven Ingenieur is, Luc
Willems van het bedrijf Veranda’s
Willems en Patrick Orlans van KV
Oostende werden tot Samsung
ambassadeur benoemd. Het Samsung repaircenter is op zondag na
alle dagen geopend. Wie het repaircenter bezoekt, krijgt de garantie dat zijn Samsung product
binnen het uur wordt hersteld.
(BRU)
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Lieven Berten heeft het
ondernemerschap van thuis uit meegekregen. Zijn
vader Etien had reeds een bedrijf opgestart in 1964
onder de naam constructie Berten. Op 6 mei 1993 nam
Lieven de fakkel over onder de naam Berlico.
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KUURNE On Y Vase, de minionderneming van het Spes Nostra Instituut mag
ons land vertegenwoordigen op de Europese finale in het Servische Belgrado. De
15 leerlingen die zich voor het project engageerden konden hun geluk niet op.
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