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Nieuwe winkeliers
We zijn ontzettend blij dat wij 3 nieuwe winkeliers mogen
verwelkomen:

100 MHz Computer Service heeft onlangs zijn nieuwe
vestiging geopend aan het Wilhelminaplein 119a.
Een uitgebreid aanbod van PC’s, laptops, tablets en printers
maar ook toebehoren worden in deze prachtige winkel
aangeboden.
Ook kan men hier terecht voor reparatie, onderhoud en
update van uw apparatuur.
100MHz staat al jaren bekend om hun scherpe prijzen,
uitstekend advies en een zeer hoog serviceniveau.

Drankenhandel Teeuwen gaat verhuizen van de
Industriestraat naar de Kerkstraat 2.
De opening van deze bekende slijterij staat gepland op
Koningsdag 27 april.
Een breed aanbod van wijn, exclusieve biermerken en
gedestilleerd zullen in dit nieuwe pand uitstekend tot hun
recht komen.
Ook hier staat service weer hoog in het vaandel geschreven
en is er een uitstekend bereikbare laadplaats aan In de
Beeten gerealiseerd maar bezorgen van uw bestelling is
uiteraard ook mogelijk.

Markthal De Witte gaat zich vestigen in de Kerkstraat 81
(Passage) in het voormalige pand van de Readshop.
Eigenaar Dennis Hermans is een jonge ondernemer uit de
groente, fruit en kaashandel en heeft een vestiging gehad in
Utrecht en momenteel nog in Brabant.
>>
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Een uitgebreid assortiment van verse groente en
fruitproducten zal dagelijks vers worden aangevoerd met de
nadruk van streekproducten van lokale telers.
De asperges zullen ter plekke in een ultramoderne machine
voor de klanten geschild en verpakt worden maar ook b.v.
ananas wordt vers geschild aangeboden.
Daarnaast gaat Dennis een uitgebreid assortiment Hollandse
kaassoorten tegen scherpe prijzen aanbieden.
Markthal De Witte gaat uiterlijk einde april haar deuren
openen, net op tijd voor het aspergeseizoen.
Een hartelijk welkom voor deze 3 nieuwe ondernemers in ons
winkelcentrum die een welkome aanwinst voor de Tegelse
consument gaan betekenen.
Veel succes !

Centrum Management Academy
Centrummanager Werner Schins is vorige week gestart met de
Centrum Management Academy bij Inretail te Zeist.
De opleiding wil centrummanagers een platform bieden om
kennis uit te wisselen en ze helpen om zichzelf te blijven
ontwikkelen. Deelnemers komen uit heel het land en het is
bijzonder boeiend om uit de praktijk van andere centra ideeën
en oplossingen voor Tegelen mee te nemen. De cusus duurt
tot juli 2019 en wordt afgesloten met een certificering.

Muntjesactie Kermis Tegelen
Voor de aanstaande Kermis in mei bestaat er weer de
mogelijkheid om de klanten van het winkelcentrum Tegelen
muntjes aan te bieden die bij de kermisattracties kunnen
worden ingwisseld.
Sjoerd van Heijster van No Lemon zal binnenkortcontact met
jullie opnemen en de diverse mogelijkheden aanbieden.
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Contactpersoon Winkelcentrum Tegelen
Graag willen wij jullie er op wijzen dat allen contacten,
opmerkingen, klachten en meldingen dienen te worden gericht
aan Werner Schins, Centrummanager BIZ Tegelen.
In het verleden werd er vaak contact opgenomen met
meerdere bestuursleden die deze informatie dan weer moet
doorsturen naar de Centrummanager.
Daarom nogmaals dringend verzoek meldingen uitsluitend via:
Centrummanager BIZ Tegelen
Werner Schins
centrummanager@winkelcentrum-tegelen.nl
Tel.: 06-80113158

Stagiair
Onze stagiair Ouarda Barrahmun heeft momenteel 2 enquêtes
uitgezet t.w. een onder de BIZ deelnemers en een onder de
Tegelse bevolking via social media.
De resultaten van deze enquêtes moet ons een duidelijker
beeld geven van het koopgedrag van onze klanten, welke
klanten ons (nog) niet bezoeken en uiteraard verbeterpunten
zoals de aankleding van ons centrum en evenementen.
Wij zullen jullie na afronding van deze stage opdracht
uitgebreid in onze nieuwsbrief informeren.

