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BETAFENCE STEUNT TUIN IN NOOD 2.0
Ook dit jaar zet Tuin in Nood de lelijkste
tuinen van België in de kijker! De organisatie
gaat op zoek naar de tuin die enerzijds het
hoogst in nood is, maar tegelijk ook het
luidst om hulp kan schreeuwen.
Betafence, specialist in omheiningen voor
onder meer private tuinen, ondersteunt het
initiatief.
In 2013 ging Thalia in samenwerking met Scotts van start met het concept Tuin in Nood. Het
idee was simpel, de organisatie ging op zoek naar mensen met een tuin die een duwtje in de
rug kon gebruiken en bood hen de kans deze een complete make-over te geven. 200
deelnemers verzamelden toen stemmen voor hun tuin in nood. De winnaar ontving een
cheque ter waarde van €4.000 voor een nieuwe tuinaanleg en een tuinpakket ter waarde van
€1.000.
Nieuwe partners
Dit jaar werd het concept verfijnd met extra aandacht voor onder meer de verbetering van de
ervaring van de deelnemers op de website.
Betafence is één van de nieuwe partners. Naast Naturen, V33, Polet en Weka zal Betafence
enkele gelukkige deelnemers helpen aan een mooie tuin voor de zomer. Naast de hoofdprijs
zijn er dit jaar ook gevarieerde prijzenpakketten. Iedereen in de top 10 maakt kans op een
prijzenpakket gevuld met tuinproducten.
De wedstrijd loopt van 15 april t.e.m. 22 mei 2014. Meer details op www.tuininnood.be.

Voor meer informatie:
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem –
Tel. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Betafence (www.betafence.com) is wereld marktleider in omheiningen, toegangscontrole en detectie
voor perimeter beveiliging.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels. Door de
jaren heen is het bedrijf geëvolueerd van een fabrikant in omheiningen naar een leverancier van
Totaaloplossingen voor Perimeter Beveiliging.
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.
Betafence telt > 1500 medewerkers. De onderneming heeft 9 productievestigingen in 9 landen met
haar hoofdzetel in België. Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.

