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Aalmoezenijestraat 7a 

9860  Landskouter 

info@buro-tbi.be 









Contacteer ons voor een gratis marketingscan van uw bedrijf. 

Lesly Van Den Berge 
+32 485 20 89 04

Poststraat 30a - 9860 Balegem
info@quanto.be - www.quanto.be

“Marketing op maat van uw kmo!” 

Marketing strategie
“Marketing zonder doel is als 
een schip zonder roer.”

Evaluaties & KPI’s
“Als het plan niet werkt, verander 
dan het marketingplan, Nooit het doel.”

Online & offline marketing
“De sleutel tot succes ligt in de 
professionele uitvoering van uw plan.”

Marketing-on-Demand 
“Marketing is een lange termijn 
relatie, geen onenightstand.”

“Marketing als salesmotor van uw bedrijf!”
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Met Oosterzele Onderneemt en Beweegt naar de winkel! 











Tel. 09/362 57 84
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Lange Ambachtstraat 14 • 9860 Oosterzele
Tel.: 09/362.39.95 • info@geedeco.be • www.geedeco.be

Voor al uw:
Buitenschrijnwerk in HOUT of pvc

Isolatie- en gyprocwerken
Daktimmerwerken en houtskeletten

Dakdichting (hellende of platte daken)
Houten gevelbekleding

Trappen in hout
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