BEURSBUBBELS en INFENTO
slaan handen in elkaar voor prachtig project !

Laat me je kort Infento voorstellen.
Je kent uiteraard Meccano. Wel, Infento is het eerste bedrijf ter wereld dat een
bouwpakket maakt waarmee kinderen échte voertuigen kunnen maken.
Meccano op levensgrootte als het ware. Het enige wat je nodig hebt, is één kit en
een inbussleutel. Daarmee kan er eindeloos gecreëerd worden, een hele jeugd
lang. Van peuter tot tiener. Van driewielertje, step, fiets, bakfiets tot een heuse
trike. De mogelijkheden zijn onbegrensd.
Infento is een jong bedrijf en het bedachte materiaal werd eerst als een
educatiepakket voor scholen aangeboden, om kinderen belangrijke technische
kennis te laten ontwikkelen voor de toekomst. Het kreeg zoveel positieve reacties
van leraren, kinderen en ouders dat de jonge wolven besloten om een pakket
samen te stellen dat familieleden met elkaar ‘al bouwende’ dichter bij elkaar
brengt.
Een superconcept en de riders die de kinderen kunnen bouwen zijn echt
supercool :

Binnenkort is het Sinterklaas.
Daarna is er ook die kerstboom waar pakjes onder gaan liggen.
Om de geborgenheid van deze dagen ook een stukje in de ziekenhuiskamers van
kinderkankerpatiëntjes te brengen, is Infento met mij akkoord gegaan om
gedurende 3 maanden samen het BB-kankerproject te steunen, wat de volgende
initiatieven inhoudt :

1. BB levert tegen Sinterklaasdag 2 totaalpakketten ter waarde van samen 1.298 €
aan de kinderkankerafdeling UZ Leuven. Hiermee heeft deze afdeling jarenlang
een fantastische bijkomende nieuwe therapie-tool om een band op te
bouwen tussen zorgverleners, kinderpatiënten en ouders, en vooral : om
kinderen heel veel extra vreugde te brengen in hun moeilijk bestaan.
2. Ik schenk aan 3 BB-lezers een Infento-kit.
- Winnaar 1 krijgt de ‘Creator Kit’ : waarde 499 €
- Winnaar 2 krijgt de ‘Junior Kit’: waarde 299 €
- Winnaar 3 krijgt de ‘Go Kit’ : waarde 139 €
3. Draag je het BB-Infento project t.g.v. het Kinderkankerfonds een warm hart
toe en je zou beslissen om iets te kopen uit de Infento-webwinkel ? Bezorg me
dan een screenshot van je aankoop : BB/Infento zal dan 10 % van je
aankoopbedrag doorstorten naar het Kinderkankerfonds. Ik zal je hiervan een
transparante attestatie bezorgen. Deze actie is enkel geldig voor aankopen
van BB-leden en loopt af op 31-01-2018 ! Ik kan je nu alvast vertellen dat
Infento in Vlaanderen nog niet bekend is, maar dat dit vanaf januari zal
veranderen. M.a.w. je bent er via BB als allereerste bij om dit originele concept
te leren kennen.
Belangrijke info : ik wil bij deze uitdrukkelijk vermelden dat dit tijdelijk opzet
tussen BB en Infento enkel als doel heeft om het Kinderkankerfonds UZ Leuven
te steunen en dat de handshake is ontstaan uit een wederzijds respect voor
elkaars specifiek sociaal-geïnspireerd businessmodel. Tussen BB en Infento
bestaat er geen enkel commercieel belang of vergoedingsclausule. BB is in deze
de initiatiefnemer en apprecieert Infento omdat het een bijdrage levert aan de
maatschappelijke meerwaarde van het ondernemen, en hoopt dat het andere
jongeren zal inspireren.

website infento : https://www.infentorides.com/

