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Aankondiging Nieuwjaars borrel
op dinsdag 24 januari
vanaf 17.30 uur in
Het HeerenHuis aan de Turfsingel
Inhoudelijk gaan we het hebben over het promotieplan 2012 van het winkelstraatmanagement en de
werkgroep Groen en kort parkeren. Hoe gaan we de trofee “Meest gastvrije straat” benutten in 2012??
We zullen jullie mening peilen over deze twee onderwerpen, waarmee jullie rechtstreeks mij als
winkelstraatmanager kunnen aansturen in 2012. Komt dus allen!!

Studio Plakband
Wij zijn Studio Plakband en beschikken over een hardwerkend team bestaande uit John, Joey en
Rieuwerd. Onze filosofie luidt dat hard werken een beter resultaat geeft. Studio Plakband is sinds kort
gevestigd aan de Nieuwe Ebbingestraat 24. Naast onze ontwerp studio bieden wij hier onderdak
voor exposities voor jonge en veelbelovende kunstenaars onder de noemer: Wij zijn Worst.
Wij komen met ideeën waar over gepraat wordt en daardoor goed zullen opvallen. Wij ontwerpen en
programmeren websites en daarnaast leveren wij alle aanverwante diensten. Voor al uw
communicatieproblemen kunnen wij de helpende hand reiken. Ons motto luidt dan ook: elk
communicatieprobleem vraagt om een oplossing op maat. Voor onze full-service hebben wij alle
disciplines in huis. Deze bestaan uit het bedenken en uitvoeren van reclame campagnes. Het bedenken
en ontwerpen van uw merk, het zogenaamde branding. Daarnaast ontwerpen wij een rits aan
communicatiemiddelen zoals huisstijlen, flyers, folders en posters. Ook zijn wij actief in het bedenken en
uitvoeren van verschillende strategieën op het gebied van sociale media. Enkele klanten die wij naar volle
tevredenheid hebben geholpen zijn: Marketing Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, poppodium
Simplon, Stenden University Leeuwarden, Worldpress photo, Gemeente Groningen en Stream photo Asia.
Wij zijn erg blij met onze plek aan de Nieuwe Ebbingestraat, en hopen een toevoeging te zijn aan het nu al
gezelligste winkelstraatbeeld van Groningen. Kijk voor meer informatie en onze gehele portfolio op
www.studioplakband.com of kom eens langs in ons pand aan de Nieuwe Ebbingestraat 24 voor een kop
koffie.
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Galerie Hariri & Tolman
Hallo buurtgenoten!
Misschien weet u het al maar de binnenstad van Groningen is een galerie/atelier rijker! Onder grote
publieke belangstelling werd 14 januari j.l. galerie/atelier Hariri & Tolman geopend. De galerie is gevestigd
aan het Boterdiep 8 en is het voormalige pand van kledingzaak Schone Zaken. Op deze schitterende
locatie worden kunstwerken getoond en workshops gegeven en elke zaterdag wordt er live geschilderd!
Wij zien het helemaal zitten, dus kom gezellig langs om nader kennis te maken!
Henk-Hans Tolman (www.henkhanstolman.com) en Noël Hariri (www.artnoel.nl)

Wilt u reageren?
Dan kunt u contact op nemen met;
Erwin van Leeuwen
Tel:
06-22206502
E-mail: lelionvastgoedadvies@gmail.com
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