Business bij de buren. . .
Waar energie
stroomt kunnen
mooie dingen
ontstaan, dat
is de ervaring
van Inmedia
en De Muider
Compagnie. In de
liefde voor water
en wind vinden
de twee bedrijven
elkaar en brengen
ze elkaar een
stukje verder.

Inmedia
Sparringpartner in het wereldwijde web
Nu traditioNele websites wordeN iNgehaald door

heeft Inmedia na haar start in 1998 in 2004 haar inspiratieplek

smartPhoNes, tablets eN biNNeNkort door google

gevonden. Omdat Bras zijn sporen in de grafische vormgeving

glass eN smartwatches, is eeN goedwerkeNde

en multimedia heeft verdiend en Schouten de zijne in de

webaPPlicatie eeN voorwaarde, stelt Pim bras. ZijN

IT-wereld, versterken de partners elkaar in creativiteit en

bedrijf iNmedia desigN & commuNicatie looPt iN

techniek. “Onze ervaring werkt erg voor ons”, vertelt Bras.

deZe oNtwikkeliNgeN vooroP.

“Jongere klanten adviseren we over wat wel en wat niet werkt,
oudere klanten daarentegen nemen we mee in de vaart der

Een bedrijf zonder website is geen serieus bedrijf, durven

volkeren, ook op het gebied van sociale media.” Dit verklaart

partners Pim Bras en Koen Schouten te beweren in hun passie

de diversiteit aan klanten in hun portfolio met namen als

voor hun werk. Met de hele range aan knowhow in huis

Bacardi, Hans Appenzeller en Marcel Wanders.”Hoewel we er

fungeert Immedia als een sparringpartner voor bedrijven.

heel goed in zijn, doen wij zelf eigenlijk weinig aan marketing:

Het bedrijf ontwerpt en bouwt websites met responsive

de meeste klanten komen via via bij ons en dankzij het

design, stippelt een internetstrategie uit en zorgt voor een

internet zitten onze klanten van Muiderberg tot aan Sydney.”

optimale ranking in zoekmachines. Maar Inmedia gaat nog
een stapje verder: komen de huisstijl en het logo overeen met

i n m e d i a ove r d e m u i d e r co m p a g n i e

de identiteit van het bedrijf? Hoe is de optimale presentatie

De liefde voor zeilen, dat is wat Bras deelt met De Muider

op een beurs en hoe maak je maximaal gebruik van

Compagnie. Bras: “Ik ben gek op water, dus ik kan me

internetmarketing en sociale media? Bras: “De uitstraling en

gemakkelijk inleven in de visie van Menno Hoekstra om

Profiel

positionering van een bedrijf moeten op alle fronten kloppen.

zeilen en water en wind in te zetten voor bedrijven. Wij

inmedia

Dat is waarom Inmedia zich inleeft in de identiteit van een

hebben de kennis hoe je klanten iets kunt bieden, hij heeft de

Echolaan 6a,

klant, een voorwaarde om een bedrijf te kunnen adviseren

perfecte locatie. Om die reden organiseren wij zelf ook graag

Muiderberg

over het meest effectieve middel om de markt te benaderen.”

workshops aan boord. Het actieve en vrije denken is iets dat
wij gemeen hebben met De Muider Compagnie.

(0294) 265563
www.inmedia.nl

In een pand in Muiderberg, omringd door een prachtige tuin,
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De Muider Compagnie
Brainstormen op het ruime sop
‘meedeiNeN met de markt’ is het motto vaN meNNo

via sociale media veel bereik. Tegenwoordig twitter ik zelfs

hoekstra vaN rederij de muider comPagNie. de

mijn aanbiedingen de wereld in.” Bijna vijfentwintig jaar

schiPPer, die met ZijN vloot vaN drie schePeN

geleden verruilde Hoekstra Enkhuizen voor Muiden als

hobby eN oNderNemeN combiNeert, weet wat water

zijn uitvalsbasis. Had hij in Enkhuizen zijn eigen ligplek, in

eN wiNd teweeg breNgeN iN eeN meNs eN hoe Zij

Muiden moest hij zijn plekje veroveren. “Een lastige start,

eNergie eN creativiteit lateN stromeN.

maar ik was ervan overtuigd dat eendaagse arrangementen
de toekomst hadden. Muiden heeft een ideale ligging,

Omdat in de evenementenbranche doelgroepen

hier wilde ik zijn.” Dus bouwde hij eerst zijn tjalkjacht De

steeds variëren, past Menno Hoekstra flexibel de koers

Egelantier op en later volgden De Rederijker en zijn trots

van zijn onderneming aan. Nu ziet hij dat bedrijven

Statenjacht De Utrecht, een reconstructie van een VOC-schip

zijn indrukwekkende schepen vooral gebruiken voor

dat zo uit de geschiedenisboeken lijkt te zijn weggezeild.

vergaderingen, relatiemarketing en teambuilding. “Zeker

“Als eigenaar én organisator kan ik arrangementen op maat

bij het nieuwe werken kennen medewerkers elkaar minder

bieden, waarbij ik gebruik maak van de vele aanwezige

goed en is een teamgevoel niet vanzelfsprekend. Door samen

watersportfaciliteiten. Muiden biedt een fantastisch netwerk

tijdens een vaartocht de elementen te trotseren, komen

voor bedrijfsarrangementen op het water.”

mensen tot elkaar.”
d e m u i d e r co m p a g n i e ove r i n m e d i a

Profiel

Toen Hoekstra in 1998 de rederij haar huidige naam gaf,

“Inmedia is onze partner in internetmarketing. We werken

de muider

maakte de marktbenadering in de verhuur van schepen een

allebei met korte lijnen en zijn direct benaderbaar. Soms is

co m p a g n i e

enorme kentering door. “Boekingskantoren werkten niet

een bakje koffie aan boord al genoeg om samen te sparren.

Van Ostadelaan 35,

meer en internet was in opkomst. Mensen gaan gericht op

Hun betrokkenheid is groot. Met hun ideale combinatie van

Muiderberg

zoek naar een geschikt evenement en dus moet je ervoor

creativiteit en technische kennis weten zij trends altijd net

(0294) 262413

zorgen dat ze bij jou uitkomen. Dus is een informatieve

een stapje voor te zijn en weten zij voor een bedrijf de juiste

www.

website onontbeerlijk en merk ik dat ik met een nieuwsbrief

kanalen te vinden.”
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