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NIEUW: starter op de stip
Ondernemerscentraal
‘Starter op de stip’ is een nieuw item bij Rabobank Vallei en Rijn.
Hierin staan startende ondernemers met zijn of haar eigen verhaal
centraal. In deze editie meer over Manissimo.
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EEN EIGEN ONDERNEMING? GEWOON DOEN.

MANISSIMO OP DE STIP
In maart dit jaar is Madelon van Valburg (23), haar
eigen onderneming gestart. Wat ooit begon als
nagelstudio aan huis, is uitgegroeid tot een
professionele parfumerie en beautysalon. Manissimo
biedt een totaalconcept op het gebied van persoonlijke
verzorging. Zo worden er naast verzorgingsproducten,
parfum en make-up, ook diverse (schoonheids)behandelingen aangeboden op het gebied van
gezichtshand- en voetverzorging.
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DE ORANJE STIP
De ondernemers worden gefotografeerd op een
oranje
stip. De stip is hét nieuwe herkenbare element van
onze
nieuwe campagnelijn ‘Rabobank. Een bank met
ideeën’. Als knipoog naar de zonnewijzer in ons logo,
is de stip hét middelpunt. Hiermee willen we laten
zien
dat de klant centraal staat bij Rabobank Vallei en
Rijn.
Dat is het idee.
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Madelon: “Ik wilde meer dan alleen een nagelstudio en
mensen écht helemaal in de watten leggen. Mijn droom
is werkelijkheid geworden. Dé tip voor jonge
ondernemers: blijf in jezelf geloven, dan lukt het. Je
moet het gewoon doen.”
TOTAALCONCEPT
De onderneming van Madelon heeft een bijzonder
naam. Het woord ‘mano’ staat voor ‘hand’ in het
Italiaans. ‘Issimo’ is afkomstig van bellissimo, dat
‘mooi’ betekend. Kortom Manissimo betekend dus
letterlijk ‘mooie hand’. Madelon is gespecialiseerd op
het gebied van manicure, parfum, huidverzorging en
make-up. Madelon: “Als je de kennis zelf niet hebt,
moet je zorgen dat je deze in huis haalt. Zo heb ik 3
medewerkers met ieder z’n specialisme. Een
uitstekende aanvulling. Hierdoor biedt Manissimo echt
een totaalconcept aan.”

WAAROM RABOBANK VOOR MANISSIMO?
Madelon: “Ik had direct vertouwen in de Rabobank, het
klikte meteen. Nathalie Kortekaas, Starterscoördinator
bij Rabobank Vallei en Rijn: “Madelon weet precies
wat ze wil. Ze had een helder ondernemingsplan. Om
toelichting te geven op de cijfers in het plan, had zij
haar eigen accountant meegenomen. Dit was zeer
professioneel.” Madelon: “Ik kan altijd terecht bij de
Rabobank met al mijn vragen. Ik heb het gevoel dat we
het samen doen, het voelt soms écht als familie.”
LEDENAANBIEDINGEN
Speciaal voor leden van Rabobank Vallei en Rijn
hebben Topvloeren en Manissimo een ledenaanbieding
samengesteld. Zo krijgen leden, tot en met 31 juli, 10%
korting op een uitgebreide gezichtsbehandeling en een
extra luxe masker t.w.v € 7,50 cadeau. Normaal €
47,50 nu slechts € 36. Tot en met 30 juni krijgen leden
bij aankoop van een vloer bij Topvloeren een gratis
ondervloer en platte randafwerking.
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SNEL EN COMPLEET VAN START
Rabobank is een bank voor álle ondernemers. Of u nu
een ‘geboren’ ondernemer bent of niet: we helpen u
graag op weg. Nathalie Kortekaas, is de adviseur die u
actief begeleidt in de aanloopfase én na de start.
Wanneer u een onderneming wilt starten, dan moet u
aan veel zaken denken en van alle markten thuis zijn.
Als ondernemer heeft u behoefte aan een financieel
pakket dat ook van alle markten thuis is: het Rabo
Ondernemers Pakket. Hiermee regelt u uw bankzaken in
één keer en doet u uw administratie een stuk sneller. En
u behoudt daarmee het overzicht.
EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN?
Zit u nog in een oriënterende en/of beginfase en wilt u
informatie die is toegespitst op het starten van een
eigen bedrijf, dan kunnen wij u online van dienst zijn
via www.ikgastarten.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een
afspraak maken met één van de adviseurs van
Rabobank Vallei en Rijn via (0318) 660 664.

