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Promofessionals zweert bij service en kwaliteit

TeKST DENNIS CAPTEIN l FOTOGRAFIe DEBEElDREDACTEuR.Nl/DANIEllE VERWEIJ

Promofessionals roeit tegen de stroming in en vaart daar wel bij. Terwijl de concurrentie elkaar als prijsvechters  

te lijf gaat, blijft de Mijdrechtse specialist in bedrijfskleding, relatiegeschenken en promotieartikelen trouw  

aan de hoge standaard van service en kwaliteit. “Daar doen wij geen concessies aan”, zegt Jeroen Weber.
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en daar ben ik blij mee. In een tijd dat 
internet de wereld heeft verkleind en je 
dus met een paar drukken op de knop een 
bestelling kunt doen, merk ik dat veel re-
laties uit Mijdrecht en de naaste omgeving 
graag even bij ons binnenlopen en in onze 
showroom een bestelling plaatsen. Juist het 
advies wat ik kan verstrekken, maakt mijn 
werk zo leuk.”
Overigens is een afspraak bij Jeroen ook 
echt een afspraak. “Wie voor een beurs een 
bestelling plaatst, weet op dat moment dat 
het ook daadwerkelijk op tijd geleverd 
wordt.”

Showroom
De showroom van Promofessionals is van 
maandag tot en met vrijdag open tijdens 
kantooruren. Om zijn klanten zo goed 
mogelijk te woord te kunnen staan, vraagt 
Jeroen vooraf te bellen voor een afspraak.

Weber is eigenaar van Promofessionals. In 
1994 zette hij zijn bedrijf als JEROC 2000 
in de markt. Een jaar geleden veranderde 
hij zijn bedrijfsnaam in ‘Promofessionals’. 
“Die naam sluit beter aan bij ons werk”, 
zegt hij. “De samenvoeging van de woor-
den ‘promotie’ en ‘professional’ zegt exact 
wat wij doen.”

Persoonlijk contact
Jeroen is en blijft vooral een man van het 
persoonlijke contact. “Graag ontvang ik 
mensen hier bij mij in de showroom”, ver-
telt hij. “Dan zien zij in één oogopslag wat 
er zoal mogelijk is en bovendien kan ik 
hen dan van een passend advies voorzien. 
De wensen van de klant kan ik in een 
gesprek snel vertalen naar een concreet 
voorstel. Onze collectie is zeer ruim, maar 
hier in de showroom heb je een veel beter 
overzicht dan als je die in een webshop 
bekijkt. Van een scherm is het nu eenmaal 
lastig om de kwaliteit en de functionaliteit 
te bepalen.”
Hij denkt graag met zijn klanten mee. 
“Soms willen mensen iets geheel nieuws. 
Dan heb ik altijd ideeën die origineel en 
betaalbaar zijn. Maar denk bijvoorbeeld 
ook aan het presenteren van het bedrijf op 
diverse materialen; ik weet als geen ander 
op welke manier een logo het best tot zijn 
recht komt.”

De Ronde Venen
De reikwijdte van Promofessionals is 
groot. Vele bedrijven in de provincies 
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland 
weten hem te vinden.  “Maar”, benadrukt 
hij, “de gemeente De Ronde Venen wil ik 
toch wel even in het bijzonder noemen. 
Ik woon, werk en leef hier en heb dus iets 
speciaals met dit gebied. Veel bedrijven 
uit dit gebied behoren tot onze klanten 

Jeroen Weber


