Mark Segers
gaat verder in
tuincentra!
Het zit nou eenmaal in zijn bloed. De passie die
Mark Segers heeft voor (bouwend) tuincentraland. Zijn ervaring en kennis op alle gebied waar
een tuincentra bij nieuwbouw of verbouw mee te
maken heeft gaat niet verloren. Sterker, het wordt op
een geweldige manier herbruikt!
Direct na het ondergaan van het
schip van Van Diemen, waar
Mark kapitein was van de tuincentra projekten, kreeg hij pas in
de gaten hoe scherp hij daarop
had genavigeerd. De telefoon
stond niet stil. Het was een
lopend vuur. Van Diemen is niet
meer. “Maar wij willen iets met
het vertrouwen wat wij in jou
hebben”, was de grote boodschap
waar Mark niet meer onderuit
kon. En eigenlijk ook niet wilde.
Zijn manier van handelen had
immers tot goede resultaten
geleid. Tijdens de perikelen van
de afgelopen periode was tevens
gebleken dat de tuincentra bouwafdeling van Van Diemen een
levensvatbare tak was. Deze gegevens bij elkaar hebben er toe
geleid dat Mark Segers vastbesloten op zoek is gegaan naar een
manier om zijn klanten te kunnen blijven bedienen.
En om eerlijk te zeggen was het
ook even zoeken. De afgelopen
weken heeft hij alles op alles
gezet om het beste voor zichzelf
en tuincentra-land neer te zetten.
De uitkomst is wellicht niet verrassend. Mark Segers wordt
directeur van een nieuw geboren

BV: Nobutec Tuincentra Projekten, een dochteronderneming van
Nobutec BV.
Nobutec, gevestigd in het westlandse Wateringen, heeft zichzelf
reeds bewezen in onder meer
tuinbouwprojekten in binnen- en
buitenland. Na vele jaren ervaring in kassenbouw en staalconstructies kent de markt geen
geheimen meer voor Nobutec.
Eigenaren Arie Noordam en Ron
van der Burg voelden daarentegen de groeiende markt voor
speciale projekten. Zo hadden zij
reeds het Atrium van Stork Air te
Zwolle en de Kaswoningen te
Culemborg op hun naam staan.
In de tuincentra wereld had
Nobutec ook al enkele projekten
gerealiseerd, maar zo ontdekten
zij: “het is toch een wereld apart”.
Echter ook daarin wilden zij
meer voet aan de grond krijgen.
En daar was Mark Segers. Hij
kwam voor hen op het juiste
moment.
Mark, al navigerend door
Nederland, luisterde naar de wensen van zijn bestaande relaties.
Vertrouwen was er genoeg. Maar
de ruggesteun ontbrak. De ge-

passioneerde
ondernemer vond in
Nobutec een organisatie
met capaciteit. Een stabiel
bedrijf die achter zijn bezieling kon staan.
Mark werd vooral geprikkeld
door de werkwijze van het team.
Expertise, enthousiasme, flexibiliteit, nuchterheid en vooral de
innovatiedrang spraken hem aan.
Ervaring, directe lijnen en de
afspraak is afspraak instelling. En
uiteraard de beschikking over uitstekend gekwalificeerd personeel.
Het verhaal werd voor hem compleet toen bleek dat hij aan het
hoofd kon staan van een nieuwe
onderneming. Hij kon verder
met wat hij al die jaren had opgebouwd. En zo ontstond de
samenwerking met de heren van
Nobutec BV.
Met Nobutec Tuincentra Projekten BV is Nederland een gloednieuwe organisatie met capaciteit
rijker. Met alle mogelijkheden in
huis voor de bouw van grote en
kleine (turnkey) tuincentra
projekten, zoals u dat van Mark
Segers gewend bent.
Het nieuwe mobiele nummer van
Mark Segers is: 06 44 40 35 72.

Mark Segers, directeur Nobutec Tuincentra Projekten BV
een gloednieuwe dochteronderneming van:
Turfschipper 3, 2292 JC Wateringen • T +31 (0)174 385 242 • F +31 (0)174 441 027 • info@nobutec.nl • www.nobutec.nl

