PERSBERICHT

Jubilerend Solcon zet zich in voor goede doelen
Relevante afbeeldingen bij
dit persbericht:
(klik op de foto voor een
groter formaat)

Peter van der Vlies (rechts)
overhandigt de donaties aan
Maaike Bruggeman van Makea-Wish (links) en Liesbeth van
Nee van KiKa (midden)

Dronten, 18 december 2012 – Make-a-Wish Nederland en Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)
werden maandagochtend verrast met een donatie door Peter van der Vlies, directeur van
Solcon. Deze donaties werden verdiend door medewerkers van de jubilerende internetprovider
tijdens het Solcon Event.

Relevante links bij dit
persbericht:

Make-a-Wish Nederland ontving een cheque van 1.250 euro en KiKa werd verrast met een
totaalbedrag van 1.210 euro. Peter van der Vlies: “Bij Solcon draait het om meer dan winst alleen. Wij
hebben ook een duidelijke maatschappelijke functie. Met het Solcon Event bied ik mijn medewerkers
een gezellig dagje uit aan, doen we aan onderlinge teambuilding en zetten we ons tegelijkertijd in om
iets voor de medemens te betekenen. Juist daarin zit onze toegevoegde waarde als provider met een
hart.”



Solcon Event
Solcon viert dit hele jaar het 15-jarig bestaan met diverse activiteiten. Tijdens het Solcon Event losten
15 teams van medewerkers in de binnenstad van Zwolle diverse raadsels op. De uitkomsten van de
raadsels leverden informatie op waarmee men de volgende opdracht kon vinden. Met deze
opdrachten kon elk team geld verdienen en bepalen voor welk goed doel ze wilden spelen. Een jury
koos aan het einde van de dag de winnaars die het goede doel van hun keuze mochten verrassen
met een donatie.
Over Solcon
Solcon, de provider met een hart, levert internet, telefonie en televisie aan consumenten.
Ondernemers kunnen bij Solcon terecht voor internet-, telefonie- en hostingdiensten. Solcon heeft
datacenters in Dronten en Apeldoorn en biedt veilige en professionele dataopslag. Bij Solcon zijn 100
medewerkers actief. Solcon kwam in de Providermonitor van de Consumentenbond in oktober als
beste landelijke provider uit de bus in de categorie Internetten en Bellen. Informatie is beschikbaar op
www.solcon.nl.
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Bekijk de website
van Solcon.
Bekijk de factsheet
met meer
informatie over
Solcon.
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30 oktober 2012
Solcon en Streamit
realiseren
alternatief voor
kerktelefonie
19 september 2012
Urkse wint vijftien
maanden internet
en telefonie van
Solcon
6 augustus 2012:
Solcon trapt
vijftien-jarig
jubileum af
in thuishaven
Dronten

