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SIXpack BV heeft een missie: opvallende, mooie beursstands en interieurprojecten creëren en realiseren voor tevreden klanten met tevreden
medewerkers. Stands en projecten van groot tot klein, van eenvoudig tot
exclusief. Een van de klanten van SIXpack is JASNO shutters, folds en blinds.
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In een tijd waarin internet een centrale rol vervult bij de communicatie is
er ook veel behoefte om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Op zakelijk
gebied kan dat op de beurs. De beurs is dé plek om met klanten te praten,
concurrenten te zien, afspraken te maken en nieuwe ideeën op te doen.
JASNO ging twee jaar geleden met SIXpack in zee. Een samenwerking die bij
beide partijen tot grote tevredenheid leidt. Mark van Asten directeur SIXpack:
“Onze sterke kant? Ontzorgen, ontzorgen en ontzorgen. Denken vanuit de
klant die op de beurs gaat staan. Daar gaat het om!”

Simon Sants is managing director JASNO:
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