Kleding maakt de

MEDEWERKER
Kristels Fashion, leverancier voor bedrijfskleding voor alle sectoren. De website opent met deze zin en biedt een kijkje
in een brede wereld, van zorg en automotive tot beveiliging en wegenbouw. Ik heb afgesproken in de showroom
met Marie-Christie Eijffert van Groeninge, sinds 1995 oprichter en algemeen directeur van dit familiebedrijf.

Marie-Christie Eijffert van Groeninge
Kristels Fashion

Wij zorgen voor een omgeving
die prettig en warm is,
zodat mensen zich op hun
gemak gaan voelen.

Het pand aan de rand van Tilburg nodigt uit tot een bezoek. Muziek zachtjes op de achtergrond, er hangen
diverse kledinglijnen stijlvol uitgestald, je mag alles aanraken en voelen, en er hangt RUST. Ook al kan het
achter de schermen hectisch zijn, Kristels Fashion laat dat aan de voorkant niet blijken.
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klein; het draait om mensen, zij staan centraal.

38

| de geur van gastvrijheid
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Pascale Vugts heeft meer dan 25 jaar in de
internationale hotellerie gewerkt. Sinds 2010 is ze
eigenaar van Betiquette en dompelt ze zich onder in
de gastvrijheid van organisaties. Met haar positieve
houding kijkt ze graag mee door de ogen van
medewerkers, gasten en relaties. Deze ervaringen zet
ze in om een organisatie een gastvrij gezicht te geven.
Maatwerk is haar kracht.

“…Dat magische gevoel heb ik ook met koffie. De geur van koffie is voor iedereen
herkenbaar. Koffie is genieten, samen of alleen. Het breekt ijs en maakt sfeer, en zorgt
ook vaak voor een moment van rust of ontspanning. Daarom is koffie voor mij, samen
met een puntje versgebakken appeltaart, de geur van gastvrijheid!”
Pascale Vugts
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Deel je ervaring op social media
met #DeGeurVanGastvrijheid
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De geur van gastvrijheid is voor iedereen uniek. In dit boek staan de gastvrije verhalen van
55 Brabantse ondernemende mensen opgetekend. Persoonlijke gesprekken, gevoerd in
hun favoriete horecagelegenheid, aan hun bureau of aan de keukentafel. Soms klein en
verrassend, soms prominent aanwezig; iedereen heeft een eigen gastvrij verhaal! De korte
verhalen zijn inspirerend en prikkelend, met quotes die je uitnodigen om verder te lezen.

BESTEL HET BOEK!
Bestellen kan ook via Bol.com
of www.degeurvangastvrijheid.nl

#DeGeurVanGastvrijheid

