Pack leads to perfection!
De lijfspreuk van Geert Geven en Mark van Asten. Samen vormen zij de directie van SIXpack BV. De naam
vraagt enige uitleg. Naast het feit dat het lekker klinkt heeft het een duidelijke betekenis. SIX staat voor
Stands, Interiors en (e)Xhibitions. Pack staat voor People,Affection, Communication en Keen. Zeven woorden
voor hetgeen SIXpack BV doet: het ontwerpen, creëren en realiseren van beursstands en interieurs. Binnen
het bedrijf wordt alles gedaan vanuit de synergetische combinatie van mens met betrokkenheid, heldere
communicatie en ‘keen’ werken.

Geert Geven en Mark van Asten
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Oprichting
Het jonge bedrijf, opgericht door Geert Geven
op 13 december 2004, bouwt vanuit een dosis
expertise en een nuchtere, eerlijke instelling.
Geert begon na 20 jaar trouwe dienst in de
wereld van stands, interieurs en beurzen
voor zichzelf.
Later kwamen Mark en Geert elkaar, zoals
vanouds, weer eens tegen aan de bar. Al van
jongs af aan kennen de heren elkaar. Herinneringen ophalend, vertellen zij hoe het zo
gekomen is. “Ik heb vanaf het begin goed te
werken gehad, maar merkte op een bepaald
punt dat ik iemand nodig had in dit bedrijf
voor een stuk commercie en voor de financiële organisatie. Mark was toe aan een nieuwe
uitdaging, na jaren op directieniveau te hebben gefunctioneerd in de grafische wereld,
en wilde graag zelfstandigheid. Door onze
jarenlange band waren we het snel eens:
Mark trad begin 2006 toe als compagnon.”

Onderscheidend
Mark van Asten zag in SIXpack BV een geweldig bedrijf voor zijn ambitieuze plannen.
“SIXpack was toen al een goed lopend bedrijf
met een prima portfolio. In 2005 had het bedrijf bestaansrecht opgebouwd. De opstartfase was voorbij en het was tijd om verder uit
te bouwen.” Een hele uitdaging, zo bleek
voor Mark. Sinds zijn toetreden heeft SIXpack prachtige stands en interieurs mogen
maken voor enkele nieuwe klanten. “We zijn
creatief, onderscheidend en zorgen voor opvallende concepten. Maar bovenal zijn we in
de voorbereiding organisatorisch sterk. Zo
zorgen wij ervoor dat we alle onderdelen
eerst in onze werkplaats monteren en dat alles passend en gereed is voor de beurs. Op locatie is het dan enkel een kwestie van monteren en, na afloop van de beursperiode, demonteren. Ook nemen wij de contacten met
de beursorganisatie voor onze rekening, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.
We hebben een hekel aan ‘de wet van Murphy’
op locatie.
We zorgen ook altijd dat één van ons bij de
oplevering is. Als de klant zijn stand betreedt
wachten wij hem al op met een ‘bakske’ koffie om de stand daarna op te kunnen leveren.
Alles staat en draait dan inmiddels. We zijn
niet ‘just in time’ klaar, maar ruim op tijd.
Daarnaast zijn onze designs altijd creatief en
vooral praktisch uitvoerbaar.”

Na afloop van de beurs wordt de stand gedemonteerd en kan deze opgeslagen worden
voor de volgende beurs. Standaard volgt een
evaluatie met de klant.

In alles komt het cijfer 6 voor. Het pand van
SIXpack aan de Hurksestraat te Eindhoven is
eenvoudig te vinden door de bewegwijzering
aan de voorkant. De ‘6’ komt overal terug en
is een begrip aan het worden in de regio.
Klanten komen voornamelijk via mond tot
mond reclame bij SIXpack, het pack achter de
‘6’. Het pack staat niet alleen voor het complete proces van begin tot einde maar ook
voor gezelligheid. De jaarlijkse BBB-pack is
hiervan een voorbeeld. Deze Bij-Buurt Borrel
is een traditie aan het worden. Op 30 juni jl.
(de zesde maand) was er een groot feest voor
klanten, potentiële klanten, toeleveranciers,
conculega’s, medewerkers, familie en buren.
“We bouwen onze werkplaats dan compleet
om tot een feesthal, inclusief DJ, TV scher-

men en Playstations voor de kids. Dat bedoelen we met een ‘pack’. Iedereen tevreden en
happy, dat is waar het om draait bij ons. Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. Na afloop hebben we alle gasten een koeltasje
met een 6-pack Dommelsch meegegeven.
Een leuke herinnering voor op het strand of
de camping.”
De hal waar alle stands en ontwerpen in elkaar worden gezet, is voorzien van een speciale ruimte waar het personeel luncht en op
vrijdagmiddag steevast, met leveranciers, borrelt na een week hard werken. Als een echt
pack.
SIXpack BV staat voor creatieve en opvallende concepten, praktische toepasbaarheid en
tevredenheid en plezier bij opdrachtgever en
medewerkers. Alles vanuit de heilige overtuiging dat ‘Pack leads to perfection!’

SIXpack BV
Hurksestraat 2a
5652 AJ Eindhoven
T 040-2930001
www.sixpackexhibitions.nl
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