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Proximedia: een groei
van meer dan 40%
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De groep Proximedia kondigt aan dat het verkoopcijfer
van 2008 meer dan 33 miljoen euro bedraagt en gestegen is met 40% tegenover 2007 (23,6 miljoen euro).
Alle filialen van de groep tonen stijgende cijfers, maar
Proximedia België blijft de voornaamste «locomotief»
met zijn verkoopcijfer van 18 miljoen euro.
Met een verkoopcijfer van 5,7 miljoen euro tijdens het
eerste volledige boekjaar, profileert Bezoom zich als de
vaandeldrager van audiovisuele producties voor KMO’s.
Bezoom verdubbelde zijn personeelsbestand met meer
dan 60 medewerkers, produceerde meer dan 1200
nieuwe video’s voor KMO’s en realiseerde meer dan
150 films voor “large accounts” zoals Electrabel, Baxter, Ichec PME, Lazer, de Belgische Voetbalunie en Bank
Degroof. Dankzij een uniek dienstenaanbod in België
en een uiterst positieve evolutie, behoudt Proximedia vandaag zijn leiderspositie op de Belgische markt.
Internet is immers het medium bij uitstek waarin de
communicatiesector de volgende jaren steeds meer zal
investeren. Alleen al in 2008 werden de video’s van Bezoom niet minder dan 2,4 miljoen keer bekeken op het
internet. !

Proximedia nv
Humaniteitslaan 237
1620 Drogenbos
t +32 2 349 23 23 - f +32 2 344 65 11
info@proximedia.be - www.proximediagroup.com

Property Hunter,
eerste immohunter van België

Julien Dessauny en David Chicard geven
hun immobusiness in Brussel een nieuw Julien Dessauny, de
elan. Ze hebben het eerste immo-hunter eerste immo-hunter
bedrijf gestart, dat exclusieve diensten van Brussel
aanbiedt aan kopers en huurders, bedrijven of particulieren. Immo-hunting bestaat al langer als
dienstverlening in Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië
en de VS. In tegenstelling tot een traditioneel immokantoor
heeft Property Hunter geen enkel pand in de portefeuille. Het
bedient de klanten op hun wenken, of het nu om aankopen
of huren gaat. “Ons doel is onze klanten met raad en daad bij
te staan in een zoektocht naar een geschikt pand. Wij gaan
op huizenjacht voor huurpanden vanaf 500 euro en kooppanden vanaf 50000 euro”, legt Julien Dessauny uit. “Onze
dienstverlening is er dus voor elk budget. Onze professionele
ervaring en visie op de markt maken dat we handig inspelen
op elke opportuniteit op de immomarkt, via agentschappen,
beheerders, notarissen, immo-advertenties. Het gevolg: onze
klanten hoeven enkel een uitgekiende selectie van panden
te bezoeken. Ze winnen tijd & geld dankzij onze stielkennis”,
besluit David Chicard. !
Property Hunter
Emmanuel Van Driesschestraat 34
1050 Brussel
t +32 2 344 61 47 - M +32 488 60 80 73
contact@propertyhunter.be - www.propertyhunter.be

Bed & Brussels : nieuwe website voor
een nieuwe dynamiek

Het toerisme en in het bijzonder de
gastenkamers worden gekenmerkt
door een belangrijke verandering in
op het vlak van promotie, die steeds
breder, gevarieerder en vooral kwaliteitsvoller wordt. De Federatie en het
platform voor reserveringen van B&B
te Brussel, Bed & Brussels, ontwikkelt
haar communicatiemiddelen voor
een sector in volle boom: nieuwe logos, nieuwe websites, nieuwe blog,
nieuwe partners en vooral nieuwe
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projecten. Maar liefst drie nieuwe sites verschenen op het begin van dit
jaar. Deze sites laten toe om de verschillende publieken te benaderen
met geïndividualiseerde middelen.
De eerste site www.BnB-Brussels.be is
uitsluitend op klanten van gastenkamers gericht. Die reserveringscentrale
integreert talrijke nieuwigheden voor
het zoeken, ontdekken, vergelijken en
reserveren van een –of meerdere- B&B
die precies aan de verwachtingen van
de bezoekers voldoen, toerist of zakenman. Beeldmateriaal (waaronder
video’s en 360° foto’s) maakt deel uit
van de kies- en zoekfunctionaliteiten
en werd naar voor gebracht gedurende gans het proces. Tevens wordt
een ondernemingsblog aangeboden:

www.BlogandBrussels.be. Hier wordt
nieuws verzameld van Bed & Brussels en worden verschillende stappen menselijker gemaakt. De blog
geeft ook een zicht op het dagelijkse
leven van ons team. Tenslotte werd
een website gecreëerd die volledig bestemd is voor eigenaars die een B&B
willen openen en hierover meer info
willen: www.MyBnB.be. Dit platform
dient voor de potentiële B&B eigenaren evenals de huidige eigenaren. !
Bed & Brussels
Kindermansstraat 9
1050 Brussel
t +32 2 646 07 37 - f +32 2 644 01 14
info@bnb-brussels.be
www.BnB-Brussels.be
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