Corona intiatieven
fresh focus, hét bureau voor
creatieve communicatie
En ineens werden we in
Nederland geconfronteerd
met Corona. We zagen het
wel aankomen, maar niemand realiseerde zich de
impact. Wat konden we verwachten? Veel geplande bijeenkomsten werden
afgezegd en verschillende
klanten van fresh focus sloten tijdelijk de deuren. Het
was voor iedereen schakelen. Hoe kunnen we onze
klanten blijven ondersteunen op een passende
manier; waar zijn we het
hardst nodig? En dat is precies hoe we altijd werken;
flexibel en doelgericht.
IPPYS woondeco
Naast fresh focus hebben
we ook IPPYS woondeco,

Thirza Kluen en Sanne van Ommen.
een hippe webwinkel met
woonaccessoires (veelal
Scandinavisch).
Heb jij behoefte aan communicatieinzet of een mooi
ontwerp? Wij highlighten
jouw boodschap!

Kijk ook eens op www.
ippyswoondeco.nl. ■
✪ De Schans 19-33
(1 hoog)
0320 - 258879
info@freshfocus.nl.
www.freshfocus.nl

Roy Oostwegel Entertainment
Op 16 maart j.l. vierde ik
mijn verjaardag en het
cadeau was een gecontroleerde lockdown. Het
voelde zo raar, zo
vreemd. Hele dagen
thuis, kinderen niet naar
school. Toch hebben we
van de nood een deugd
kunnen maken. Door via
live streams op te treden
kon ik toch het beroep
uitoefenen waar ik
zoveel energie uit haal.
Nu 1 juni eraan komt en
de groepen wat groter
mogen worden, komt er
ook hopelijk weer wat
ruimte voor livemuziek.
De gehele entertainment
business ligt stil, grote
evenementen zijn afgelast tot 1 september en
de vraag is of er daarna

wel ruimte is voor grote
groepen. Ook mijn
geluidsman Chris van Os
van Line4Events ervaart
dagelijks de gevolgen
van deze crisis.
Optredens bij mensen
thuis of in cafés zijn
vanaf 1 juni weer mogelijk dus neem gerust contact op voor meer

informatie. De eerste boekingen voor juni zijn binnen, ik hoop dat er nog
vele mogen volgen. ■
✪ www.royoostweegel.nl
facebook: zangroyoostweegel/
boeking@royoostweegel.nl
06 46 73 22 51

Geen grootse openingen door Coronacrisis

In onze bestaande winkels
in het Lelycentre, De Botter
en Almere-Buiten hebben
wij de volgende aanpassingen moeten doorvoeren:
het maximaal aantal personen in de winkel, looproutes, schermen voor de kassa’s en we hebben de toonbank verbreed naar 1,5

meter.
De openingen van
onze twee nieuwe Primera winkels (Almere
Parkwijk en Zeewolde) stonden al gepland en dat was in
deze tijd wel een extra uitdaging. Geen grootse openingen maar nieuwe klanten verwelkomen in een

winkel die volledig
Coronaproof werd opgeleverd. ■
✪ Primera Riecker
0320-220266
lelycentre@primeranet.
nl
Snijderstraat 7
8223 AA Lelystad

Multicopy Lelystad
Communicatie is belangrijker dan ooit. Onze
corebusiness: Het toevoegen van communicatiewaarde aan de business
van ondernemers, dit in
samenwerking met deze
ondernemers, staat bij
ons hoog in het vaandel.
Zo ondersteunen wij o.a.
koop lokaal door middel
van het gratis beschikbaar stellen van posters
en stickers. Natuurlijk is
het soms ook lastig, ook
wij hebben ons moeten
aanpassen. Waar we normaal veel opdrachten
halen uit het onderwijs
en uit het bedenken en
uitvoeren van materialen voor beurzen en
events, lag dit nu volle-

Vincent Speur
dig stil.
Al snel bedachten we
allerlei communicatie
uitingen die juist nu van
belang zijn, zoals vloeren raamstickers, afstandslinten, lokale koop
websites, etcetera.
De komende tijd blijven
we deze service en pro-

ducten door-ontwikkelen. Wilt u advies?
Bel gerust of maak een
afspraak. ■
✪ Middendreef 289
8233 GT Lelystad
lelystad@multicopy.nl
www.multicopy.nl/lelystad
Tel: 088-9290000

Places to work
Inmiddels is Places to
work ruim een jaar actie
in Lelystad. Met succes
mogen we zeggen, omdat
Inmiddels een groot aantal ondernemers en
instellingen bij ons een
kantoorruimte bij ons
huurt of bij ons komt
vergaderen.
Dat laatste is door de
Corona crisis helaas voor
een ieder enorm veranderd.
Gelukkig worden de
regels versoepeld en zijn
bijeenkomsten weer
mogelijk. Uiteraard
nemen wij alle regels
strikt in acht. Wij zorgen
voor voldoende afstand
en werken uiterst hygiënisch.
Per 1 juni tot 1 septem-

ber geldt een speciaal 1+1
gratis actie. Dit houdt in
dat iedereen die bij ons
een bijeenkomst organiseert, gratis een upgrade
krijgt naar een twee keer
zo grote ruimte.
Om lokaal ons steentje bij
te dragen hebben wij voor
mensen met vitale beroe-

pen, speciale arrangementen. ■
Meer weten? Neem contact
met ons op via 0320341800 of
lelystad@placestowork.nl
✪ Het Ravelijn 50.
Lelystad
www.placestowork.nl

Fotostudio Wierd
Onze manier van werken,
wat wij altijd met veel plezier en gedrevenheid blijven doen, namelijk het
fotografisch vastleggen
van mooie producten en
bijzondere momenten, is
in deze tijd niet veel veranderd. De afstand tot
diegene die gefotografeerd wordt is in de regel
al 1,5 meter en meer, en
na het fotograferen
gebeurt de rest van het
werk wat daarbij hoort
zoals het uitzoeken en
bewerken van de foto’s op
onze eigen werkplekken.
Wat er wel is veranderd is
dat doordat alle bijeenkomsten en gebeurtenissen sinds de lock-down
niet meer doorgingen, wij
veel opdrachten in onze

Mischa en Wierd Massink
agenda’s moesten schrappen. Ook nu gebeurt er op
dat gebied nog erg weinig,
maar met de aanstaande
versoepelingen van maatregelen komt er hopelijk
weer wat beweging in.
Wat gelukkig wel is door
blijven gaan is de fotografie voor de Flevopost wat
we al 40 jaar doen en wat
ons betreft nog vele jaren

blijven doen. Ook enkele
bedrijven wisten ons te
vinden om goede foto’s
voor promotionele doeleinden te maken. ■
✪ Fotostudio Wierd
Zoom 17- 15
0320 236006
www.fotostudiowierd.nl
mail@fotostudiowierd.nl

