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”Aan een half woord
had hij genoeg”

SIXpack BV werd in januari 2005 opgericht.
Alle disciplines op het gebied van standbouw zijn vertegenwoordigd op de
Hurksestraat. In een oude fabriekshal van
Philips (bestaande uit een productiehal
van 500m2, 100m2 kantoorruimte en een
magazijn van 600m2, red.) ontwerpen en
bouwen zeven ervaren krachten dagelijks
de meest uiteenlopende (beurs)stands
voor aansprekende bedrijven als Centric,
ASML, Dorint Sofitel, Van der Valk Hotels
en HVL Armada Outdoor.

Begin 2007 surfte managing director René Lijzenga van Van Thiel United naar de website van SIXpack. Het

SIXpack ontwerpt en bouwt (beurs)stands in
geheel Europa (van 10m2 tot 500 m2 en altijd
binnen het budget, red.). De creatieve concepten van de Eindhovense onderneming
hebben geleid tot succesvolle beursdeelnames in Nederland en landen als België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd
Koninkrijk en Rusland.

digitale bezoek resulteerde voor Mark van Asten van het jonge standbouwbedrijf uiteindelijk in een uitnodiging
voor een pitch. Sinds die tijd werkt zijn bedrijf succesvol samen met de wereldmarktleider op het gebied van
steigermaterialen uit Beek en Donk. Een krachtenbundeling die in 2007 en 2009 resulteerde in twee opvallende
stands voor de prestigieuze tweejaarlijkse Bouwbeurs in Utrecht.
SIXpack liet in de pitch diverse concurrenten
moeiteloos achter zich. Het geheim van
Van Astens aanpak blijkt volgens Lijzenga
niet alleen in de creatieve concepten van
het Eindhovense standbouwbedrijf te
liggen. “Wat ons toentertijd misschien wel
het meeste aansprak in de werkwijze van
Mark, was het feit dat hij haast letterlijk
aan een half woord genoeg bleek te
hebben om te begrijpen wat wij voor ogen
hadden met onze beursstands. Naast die
natuurlijke klik, bleek overigens al snel dat
SIXpack prachtige en opvallende stands
bouwt. Ze ontwerpen precies wat wij
willen.”

Iets unieks
Natuurlijk beaamt Van Asten de creativiteit
van zijn ontwerpers van harte. “Maar eerlijk is
eerlijk, steigermaterialen behoren nu eenmaal
niet tot de meest tot de verbeelding sprekende
en sexy producten op deze aardbol. Een
oriënterend bezoek aan een bouwbeurs,
leerde ons dat het merendeel van alle stands
nogal statisch en saai oogden. Veel staal en
ijzer maar weinig kleur en uitstraling. Toen wij
de eerste opdracht kregen van René - het
ontwerpen van een stand voor de Bouwbeurs
in 2007 - zagen wij het dan ook als een enorme
uitdaging om van de stand van Van Thiel iets
unieks te maken.”
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Van Thiel United BV is de meest rechtstreekse voortzetting van de oorspronkelijke spijkersmederij annex linnenweverij

De even creatieve als opmerkelijke en gewaagde aanpak van SIXpack bleek al snel haar
vruchten af te werpen. “Wij vonden het eerste
ontwerp voor onze beursstand prachtig maar
waren uiteraard erg benieuwd naar de reacties
óp de beursvloer. We hebben dan wel geen
moment getwijfeld over het ontwerp van de
stand, we werden toch echt oprecht verrast
door de massale overweldigende reacties van
onze bezoekers. Ik durf dan ook zonder enige
arrogantie te stellen dat onze stand werkelijk
een verfrissende en sfeervolle uitzondering
was op de Bouwbeurs in 2007. En met de
daaropvolgende stands was en is het niet
anders!”

getrokken uit steigermateriaal, red.) vielen in
de smaak bij de bezoekers van de stand.

Derde beursstand
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Het vakkundige team van SIXpack koos er in
2007 voor om niet alleen de producten van
Van Thiel United maar ook de ontvangst van
de bezoekers aan de stand (120m2) centraal
te stellen. Niet alleen werden de steigers gedecoreerd met sfeervolle doeken, er verrees
ook een indrukwekkende trappentoren. Planten, kruiwagens en de juiste verlichting gaven
de ruimte nóg meer uitstraling maar met
name de bar en het zitgedeelte (beiden op-

Tijdens de editie van de Bouwbeurs van dít
jaar, trokken met name de modderige bandensporen van een heftruck op de wanden van
Fins vurenhout en de ijsblauwe sfeerverlichting veel bekijks. Een compleet andere
uitstraling als de concurrenten en daardoor
weer zeer opvallend. Later dit jaar stond de
Industrial Maintanance Beurs in Rotterdam
op het programma. SIXpack presenteerde
daar de derde opvallende beursstand voor
Van Thiel United. Ook deze beurs was weer
een groot succes.

die door de bekende ondernemer Piet van
Thiel werd opgericht in 1842(!). Via
toevoegingen van en uitbreidingen met
onder meer een stoomweverij annex
zakkenmakerij, een eigen draadtrekkerij en
een klinknagel-, moeren- en kozijnankerfabriek, groeide het bedrijf vandaag de dag
uit tot wereldmarktleider op het gebied
van steigermaterialen.
Het leveringsprogramma van het bedrijf,
omvat een breed scala aan steigersystemen, waaronder het gepatenteerde Tube
Locksystem. Van Thiel United heeft zich –
met haar vestigingen in Nederland en
Engeland en 2 verkoopvestigingen in
Canada - ten doel gesteld totaaloplosser
te zijn voor alle mogelijke vraagstukken
op het gebied van steigers en steigermateriaal. De focus van de onderneming
is in de afgelopen jaren verschoven van
productgericht werken naar oplossingsgericht denken en handelen.

René Lijzenga

Mark van Asten

GOEIE ZAKEN Magazine voor succesvol ondernemen
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