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Nieuwsbrief zomer 2017
Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de
veranderingen en weetjes van BirGem. Er hebben inmiddels al
wat veranderingen plaatsgevonden, leest u snel verder!
Ook heeft onze collega Femke een mooi stukje geschreven over
haar tijd bij BirGem. Dit leest u onderaan deze nieuwsbrief.

Misschien is het opgevallen: BirGem heeft voor het eerst geen
zomersluiting!
Door onze personele bezetting is dit nu mogelijk.
Wat is er bij BirGem veranderd?
Evelien en Jeroen hebben ons team versterkt. Evelien in de functie
van Management assistente en Jeroen als algemeen medewerker.
Helaas gaat Femke ons team verlaten. Na ruim 9 jaar bij ons
gewerkt te hebben gaat Femke zich nu volledig wijden aan haar
eigen bedrijf, Atelier Femm, waar ze haar klanten gaat verblijden
met het maken van prachtige sieraden! We zullen onze Femke
gaan missen, maar zijn trots op haar dat ze deze stap gaat maken!

Determinatie
Heeft u een vraag betreffende
de identiteit van een edelsteen,
uit uw eigen collectie of van
een klant, dan willen wij deze
met alle liefde voor u
determineren. In de regel
vragen wij hier €10,00 voor. Als
u een rapport van het
onderzoek wilt hebben dan
geven we dit door aan Drs.
G.J.W. Hamel, gecertificeerd
taxateur in edelstenen en
juwelen, zodat u een
onafhankelijk rapport ontvangt!

Nieuw dit jaar is ook dat Bir weer op pad gaat om met onze
edelsteencollectie bij de klanten 'thuis' te komen. Buiten het showen
van de diversiteit aan edelstenen zal Bir u ook bijpraten hoe het nu
in de edelsteenhandel gaat, hoe de prijzen liggen en wat er
allemaal mogelijk is op edelsteengebied. Denk hierbij aan de draagen verwerkingseigenschappen van edelstenen en de mogelijkheid
edelstenen op de maat die u wenst, te laten slijpen. Schroom niet
om ons te bellen als u hier interesse voor heeft! En onze Ella belt u
graag om een afspraak met u te maken.

Facebook
Sinds enige tijd hebben wij een
geheime Facebookpagina met
'het weetje van de week'.
Geheim daar wij niet aan
particulieren verkopen en
daarom dus ook niet
'gevonden' willen worden.
U kunt zich hiervoor
aanmelden door uw

Nieuw is ook onze verruimde betalingstermijn. Veranderd van 14
dagen naar 30 dagen.
En natuurlijk kunt u bij ons terecht als u een zichtzending wilt
aanvragen om de edelstenen vrijblijvend aan uw klanten te laten
zien. De totale waarde van de zicht moet wel boven de € 50,00
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naar info@birgem.nl
te mailen.
Het 'weetje van de week' gaat
natuurlijk over edelstenen! Dit
kunt u dan weer gebruiken
naar uw klanten toe.

liggen en helaas zijn we genoodzaakt administratiekosten in
rekening te brengen à € 7,50 als er niks behouden wordt.
Mocht er uit een zichtzending iets anders voortvloeien dan
berekenen we deze administratiekosten natuurlijk niet.
Tot zover een update van BirGem. Graag zien wij u bij ons in de
showroom, spreken we u aan de telefoon en hebben we contact per
mail of ziet u Bir bij u op de zaak verschijnen!
Met hartelijke groet,
Team BirGem

Femke
"In maart 2007 mocht ik op de Vakschool mijn diploma's (Goudsmid, Zilversmid en DGI) in ontvangst
nemen. Dezelfde middag nog ben ik heel brutaal bij BirGem naar binnengestapt om te vragen of er werk
voor me was. Aangezien daar net de voorbereidingen voor de huisbeurs begonnen waren, kon ik direct
aanschuiven! Dit was het begin van een lange samenwerking tussen Bir en mij.
Al snel kreeg ik van haar het vertrouwen om tijdens haar inkoopreizen de zaak draaiende te houden.
Eerst alleen, later met een of meerdere collega's.
Naast mijn werk tussen de prachtige edelstenen, heb ik sinds 1 juli 2007 ook mijn eigen goudsmederij,
Atelier Femm. Heel lang was dat de perfecte combinatie, ik zag alle mooie nieuwe items uiteraard als een
van de eersten en kreeg daar inspiratie van!
Het laatste jaar heb ik echter steeds meer het gevoel gekregen dat mijn werk als goudsmid meer
aandacht verdient dan het nu krijgt. En dus heb ik besloten om mij vanaf 1 september volledig op het
smeden te gaan richten. Dat betekent dat ik vanaf die datum niet meer werkzaam zal zijn bij BirGem. Het
is een beslissing die ik lang voor me uit heb geschoven, maar die (eenmaal genomen) wel goed voelt. Dit
neemt natuurlijk niet weg dat ik niet alleen mijn collega's, maar ook jullie als klanten erg zal gaan missen!
Ik heb van iedereen ontzettend veel geleerd, dankzij jullie allemaal ben ik enorm gegroeid, zowel zakelijk
als persoonlijk. Ik heb jullie met veel plezier geholpen met alle leuke, bijzondere, mooie en soms bizarre
opdrachten. Wie weet kruisen onze wegen elkaar weer in de toekomst!
Bir, bij dezen wil ik je onwijs bedanken voor alle kennis, kansen en vertrouwen die ik de afgelopen 10 jaar
van je mocht ontvangen. We hadden onze ups en downs (je hebt behoorlijk wat te stellen gehad met me),
maar ik ben ontzettend blij dat we het nu op een positieve, fijne manier af kunnen sluiten. Ik ga je missen!"
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Met medewerking van B. M. Muste, F. Majoor, M. Noordam, E. Wolff, E. Kofman en M. Bimmel.

afmelden voor onze nieuwsberichten

