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Samenwerking Binary Solutions 
en move On communicatie
(aanvullend en versterkend en ... samen onder één dak!)

Vanaf juli jl. hebben ondernemers Martijn 

de Jong van Binary Solutions en Els 

Barendregt van Move On communicatie 

besloten om hun samenwerking op het 

gebied van Nieuwe Media & Communicatie 

verder uit te bouwen. Denk hierbij aan 

het gezamenlijk verzorgen van websites, 

webmodules, webshops, nieuwsbriefmo-

dules, mailingsysteem, apps, QR-codes, 

social media trainingen, SMS-berichten-

service enz. voor hun klanten.

Move On communicatie werkt op dit gebied 

reeds samen met o.a. OFS-lid Vincent de 

Lange van VDLX en is zeer content met de 

aanvulling door Binary Solutions. Dit ICT-

bedrijf is sinds augustus jl. gevestigd in het 

pand van Move On aan het Koningin 

Julianaplein 14 te Spijkenisse. Meer weten? 

Kijk op www.binarysolutions.nl of 

www.gelukkigeklant.nl

Beide ondernemers kennen elkaar al jaren, waarbij het eerste gezamenlijke project terug 

gaat naar het goede-doelen-project van de Spijkenisser Sisters (onderdeel van A Sister’s 

Hope). Destijds kleurde Spijkenisse door dit project roze en steunde de gemeente hiermee 

de Spijkenisse Sisters in hun strijd tegen borstkanker.

n
ie

u
w

s

Doorkomst Ronde van Italië maandag 10 mei rond 13.30 uur

Begin mei kleurt Spijkenisse roze en steunt hiermee de
Spijkenisser Sisters in hun strijd tegen borstkanker.

Kom zaterdag 8 mei a.s. naar de Moederdag-koopzaterdag 
in het centrum en steun hen ook!

Kijk voor meer informatie op www.spijkenissersisters.nl

Kijk voor meer informatie opwww.spijkenisseopdefiets.nl

Maak kennis met IQuizzen!

IQuizzen wil aan scholen, bedrijven, instellingen 
en particulieren quizzen in teamverband aanbieden 
om mensen dichter bij elkaar te brengen en elkaar 
zo beter te leren kennen. 

De quizzen van IQuizzen zijn er in eerste instantie niet op gericht om deelnemers te 'testen', maar zijn 
een middel om het vooral gezellig met elkaar te hebben. Bij IQuizzen staat daarom ook altijd het 
plezier voorop! IQuizzen wil een goedkoop alternatief zijn voor de gebruikelijke (bedrijfs)uitjes 
en de standaard vieringen van de feestdagen. Vraag naar de mogelijkheden.
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