Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent dat wij ons klaarmaken voor een nieuw maar
vooral ook uitdagend seizoen. Het afgelopen jaar gaf ons de mogelijkheid om aan de slag
te gaan met nieuwe ideeën en om bestaande concepten te verbeteren of uit te breiden. In
2020 hebben we diverse pilot cruises gevaren, zodat wij deze ideeën goed konden toetsen
aan de steeds veranderende richtlijnen vanuit de overheid. Wij zijn er klaar voor en we
hopen u snel weer te mogen verwelkomen aan boord!
Alles is momenteel aan verandering onderhevig. Maar zoals het water in de rivier altijd zijn
weg naar zee zoekt, zo zoeken wij altijd naar passende oplossingen. Door te blijven
investeren in onze vloot en in onze medewerkers behouden wij ons bestaansrecht voor de
toekomst.

Investeren in onze medewerkers
Hoe benutten we de tijd tijdens de lockdown zo optimaal mogelijk en hoe zorgen wij ervoor
dat wij als bedrijf en als mens gezond en sterker uit de coronacrisis komen? Dat was een
vraagstuk waar we bij Spido goed over nagedacht hebben. Een van de oplossingen is de
samenwerking met een online trainingsplatform. Inmiddels is aan al onze medewerkers de
gelegenheid geboden om onbeperkt online trainingen te volgen. In overleg met de
leidinggevende kan iedereen op deze manier zijn persoonlijk ontwikkelingsplan vorm
geven. Zo komen wij allemaal nog slagvaardiger uit de strijd en houden we onze
persoonlijke en bedrijfsmatige doelen in het zicht.
Daarnaast is per 1 januari Nicole van Leeuwen – Becht gestart als Commercieel Manager,
een nieuwe functie binnen Koninklijke Spido. Nicole zal de verantwoordelijk worden voor
het commerciële aspect rondom rondvaarten, dag- & thematochten en events. Zij stelt zich
graag persoonlijk aan u voor!
''Mijn naam is Nicole Becht, sinds 1
januari jl. in dienst bij Koninklijke Spido
B.V. Voor Spido ben ik werkzaam geweest
in diverse commerciële functies binnen de
hotellerie, facility branche en MICE
industrie en heb ik veel ervaring opgedaan
op het gebied van event & congres
organisatie.
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag
te gaan en u binnenkort persoonlijk of
digitaal te ontmoeten!''
E-mail: mnbecht@spido.nl
Telefoon: 010 - 275 9973

Foodbook 2021
Eten en drinken is een belangrijk
onderdeel van een geslaagd event.
Daarom is onze Executive Chef Freek
Dekker druk bezig geweest met het
samenstellen van verrassende menu's
voor ons nieuwe foodbook voor 2021. De
eigentijdse gerechten van Freek en zijn
team zijn een combinatie uit de Franse en
Aziatische keuken, aangevuld met
Italiaanse en Peruaanse invloeden.
Voor

elk

event

bieden

wij

hiermee

passende catering opties. Natuurlijk is het
ook mogelijk om samen met u een geheel
eigen menu samen te stellen dat rekening
houdt met uw persoonlijke wensen,
voorkeuren en eventuele allergieën.
Geïnteresseerd in ons nieuwe foodbook?
Klik op de button hieronder en wij sturen
het u vrijblijvend op.

Foodbook aanvragen

Trouwen aan de kade
Elk jaar organiseren wij diverse soorten evenementen, zowel voor de zakelijke als de
particuliere markt. Zo zien wij de laatste jaren een toenemende interesse in onze schepen
als trouwlocatie.
Steeds meer bruidsparen ontdekken de
flexibiliteit van onze varende locaties,
waarop zowel de ceremonie, het diner
als het feest kunnen plaatsvinden. Dit
alles met een steeds wisselend uitzicht
langs de vaarroute, die het bruidspaar zelf
kan bepalen in overleg met onze
Corporate Captain.
Deze dynamische markt vraagt expertise. Het gaat immers om één van de belangrijkste
dagen uit het leven van onze gasten. Daarom kent ons team van eventmanagers een
specialist op dit gebied: Ramona Lambrechts. Zij weet precies welke vragen zij moet
stellen om tot het gewenste eindresultaat te komen.
Doordat deze markt volop in beweging is, staan wij uiteraard open voor vernieuwende en
leuke samenwerkingen. Heeft u een idee of voorstel neem dan vrijblijvend contact op met
Ramona om te bespreken hoe wij samen kunnen werken en samen inspirerende bruiloften
kunnen organiseren.
E-mail: rlambrechts@spido.nl
Telefoon: 010 - 275 99 87

Captain's log

Onze Corporate Captain Lieuwe schrijft maandelijks een
blog over updates uit de Rotterdamse haven en
bijzonderheden binnen ons bedrijf.
Lees via de volgende link de laatste blog van onze
kapitein.

Naar de Captain's log

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier om ons te volgen.
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