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Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Unizo Turnhout de jaarlijkse pluimen uitgedeeld. De koffiebranderij Tati Coffee Roasters, schildersbedrijf Texture Painting en het
evenement Turnhout by Night vielen in de prijzen.

Een dikke proficiat aan Bart Driessens, zaakvoerder van koffiebranderij Tati Coffee Roasters. Met zijn zaak kreeg hij een pluim in de categorie ‘Ondenemer in de
binnenstad’. Zo is er niet alleen de koffiebranderij, er is ook een bistro, een winkel en de takeaway P’tit Tati. Daarnaast kan je hun mobiele koffiebars op evenementen
over heel Vlaanderen en Nederland vinden. Tati Coffee Roasters heeft nog heel wat plannen in de toekomst. Zo willen ze het concept van de takeaway P’tit Tati ook
introduceren in andere steden.

Ronny Wuyts, zaakvoerder van Texture Painting, kreeg een pluim in de categorie ‘KMO’. Een leuke bekroning na de 10de verjaardag in oktober. Texture Painting is een
creatief schildersbedrijf, met speciale microtoppingtechniek.

De avondwandeling Turnhout by Night won een pluim in de categorie ‘Evenementen’. Tijdens de winterwandeling kon je volop genieten van sfeer en cultuur en je
ontdekte er plaatsen waar je nog niet eerder geweest bent.

Een dikke proficiat aan alle ondernemers en initiatieven.

Bron: http://www.madeinkempen.be/nieuws/unizo-pluimen-voor-tati-en-texture-painting/
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