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MKB SPOTLIGHT
IN GESPREK MET
JOYCE & DESIREE
Wij zijn Joyce Maas Van der
Stap en Desiree Schijven, en wij
zijn Zelfstandig Reisadviseurs.
Ons bedrijf TUI at Home Joyce &
Desiree is een reisbureau dat
zich specialiseert in reizen met
persoonlijke service

Wie zijn jullie en wat doe jullie?
Wij zijn gespecialiseerd in reizen met een
persoonlijke service, dit kan een lowbudget
stedentrip zijn of een uitgebreide luxe
vakantie aan de andere kant van de wereld,
en alles daartussen.

Anders dan het klassieke reisbureau zijn wij
altijd bereikbaar, je kunt kiezen wat je prettig
vindt: per mail, telefoon of gewoon op
afspraak wanneer het joú uitkomt. Dit kan
voor je vakantie, of juist voor je zakelijke reis.
Of wat dacht je van een personeelsuitje naar
Londen ? Alles is mogelijk.
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Hard werken,met resultaat!

Wij merken dat mensen het in deze tijd
enorm prettig vinden om persoonlijk contact
te hebben. Ons aanbod is enorm, buiten dat
we aangesloten zijn bij de meest solide
partner van Nederland, TUI, verkopen we
meer dan 72 touroperators. We weten dus
exact bij welke wens welke reis of leverancier
het beste bij onze klant past.
Buiten, dat we graag verrassen, ontzorgen
we je ook graag: We reserveren dat ene
leuke restaurantje of tippen je voor een toffe
excursie en checken je in op je vlucht… dit
hoort allemaal bij onze service!
Dagelijks doen we dit met enorm
veel enthousiasme én zorg.
Dit heeft ons de titel
'Beste Zelfstandig Reisadviseur'
voor provincie Noord-Brabant
opgeleverd, een geweldige titel
waar we trots op zijn. Als partners
zoals KLM, Schiphol Airport, RIU en
de Vakantiebeurs je zo zien, dan is
dit een groot compliment.

Zelf graag in MKB-Spotlight staan?
Dat kan! Neem dan contact op voor
een interview!
Stuur een mail naar:
info@mkbettenleur.nl
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Wat betekent MKB
voor deze ondernemers?
We stellen de dames een aantal vragen...

Wat betekent MKB
voor jullie?
Een fijne club met mensen die
samen optrekken en de stem van
MKB Etten-Leur laten horen. Maar
uiteraard ook gewoon heel gezellig
om onder genot van een hapje en
een drankje met mede ondernemers
informeel bij te kunnen praten en
ervaringen te delen.

Welke pijler(s) van MKB
is/zijn voor jullie van
belang?
Toch wel het netwerken en
kennisoverdracht doormiddel van
bijvoorbeeld gastsprekers vinden we
erg leuk. Door samen te werken
bereik je altijd meer!!
Naast MKB Etten-Leur nemen wij, of
een van ons, deel aan andere
iniatieven zoals JCI (Junior Kamer)
Etten-Leur.

Wat hebben jullie andere
MKB leden te bieden?
Wij vinden het onderhouden van
contacten en feeling met de markt erg
belangrijk. Wij zijn graag een sparring
partner en willen graag ervaringen
van anderen horen. Voor zowel
zakelijke reizen of een noodzakelijke
time out kunnen we je ook geweldig
adviseren.
We kunnen je ontzorgen en nemen je
de hele zoekopdracht naar de leukste
vakantie graag uit handen! Zo heb je
zelf meer tijd voor jezelf of je
onderneming en kun je optimaal en
ontspannen genieten van je reis.
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