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Persbericht: Eigenaar ‘Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf' opent vrijdag 09-09-2016 expositie van kunstenaar Bert Munnik van 

BijzonderMooi.net uit Volendam bij Bibliotheek Waterland locatie Edam! 

Volendam– Vrijdagmiddag 09-09-2016 zal er om 15.00 uur de eerste expositie in de geschiedenis van Bijzonder Mooi.Net plaatsvinden 

bij de Bibliotheek Waterland locatie Edam. Deze eerste expositie zal worden geopend door de eigenaar van ‘Hoe Promoot Ik Mijn 

Bedrijf’. Deze locatie bevindt zich aan de Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam. 

Wie is kunstenaar Bert Munnik?                                                                                                                                                                                             

Bert Munnik werkt als spiritueel kunstenaar onder de naam Bijzonder Mooi.net (BM). BM is een bedrijf dat veel werkt met universele 

positieve energie.  

 

Voor meer informatie over Bijzonder Mooi.net en de kunstenaar, zie: http://www.bijzondermooi.net/.                                                           

Wie is ‘Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf?’                                                                                                                                                                                    

Veel kleine zelfstandigen, ZZP’ers en startende ondernemers (zoals Bijzonder Mooi.Net) vinden het vaak lastig om hun producten aan de 

man te brengen/te promoten. Als je een fysiek product hebt, dan zijn er diverse mogelijkheden om meer klandizie te krijgen en publiciteit 

voor jouwzelf als ondernemer als voor je product. Kleine zelfstandigen, ZZP’ers en startende ondernemers weten niet waar ze moeten 

beginnen of hoe ze dit moeten aanpakken, hebben ze er geen tijd voor, etc. Als kleine ondernemer moet naast je product ook je marketing 

(online & offline) regelen, zorgen dat je website/webwinkel voldoet aan de eisen van tegenwoordig (leesbaar op zowel laptop, iPad en 

smartphone), moet jij je druk maken om een logo/banner en drukwerk! Alleen in een dag zit maar 24 uur! De belangrijkste vraag is: “Heb je 

altijd veel budget nodig om dit te realiseren?”. Vaak komen er bedragen voor websites/webwinkels voorbij van honderden/duizenden 

euro’s, wat kleine zelfstandigen, ZZP’ers en startende ondernemers gewoon niet kunnen betalen! Ook voor deze doelgroep zijn er 

mogelijkheden, waar Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf bij zou kunnen helpen met haar samenwerkingspartners! 

Informatie over Waterland Bibliotheek!                                                                                                                                                                            De 

Waterland Bibliotheek heeft meerdere locaties. Naast een locatie in Edam, heb je er ook nog 1 in Volendam, Purmerend, Beemster, 

Landsmeer. Meer informatie over de Waterland Bibliotheek, zie: http://www.bibliotheekwaterland.nl/ 

 

 “Vul je gedachten met positieve dingen dan is er geen plaats voor negativiteit.” 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via 

info@gerardus-evenement-planner.nl.  

 


