1 van 5

http://www.bellen.com/nieuwsbrief/10jaarbellencom.html

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/10jaarbellencom.html

oktober 2008

Aantal abonnees: 58.451

10 jaar Bellen.com
BelBewustQuiz - win spectaculaire prijzen!
Bellen.com toen en nu

Exclusief: Online 4Mb Internet voor 9 euro per maand!

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Exclusief via deze site:
4Mb Internet + Bellen voor
€ 15,- p/mnd (incl. vaste lijn)
Superactie bij Tele2
Internet & Bellen nu tijdelijk
met gratis minilaptop!
Alice Internet en Bellen
Geen KPN lijn? Normaal €69,extra. Nu geheel gratis!
Samsung Omnia i900
Allesomvattend, scherpzinnig
en sterk. De Omnia i900.

10 jaar Bellen.com
Bencom viert feest en laat u meevieren! Hoe en waarom? Dat leest
u in deze jubileum special!
Vrijdag 24 oktober 1998 ging
www.bellen.com voor het eerst in de
lucht. Vandaag bestaat de 'Wegwijzer
voor Telecomland' dus precies 10
jaar! We bevinden ons in het illustere
gezelschap van online bedrijven als
GSMweb, MSN en Google! Maar ook
Tele2 en Startpagina.nl
vierden onlangs hun 10-jarig bestaan.
Aanleiding voor Tele2 om kort geleden een boek uit te geven over '10
jaar vrije telecommarkt door de ogen van 10 topmensen'.
Staatssecretaris Heemskerk's reactie bij het eerste exemplaar: "Er is
de afgelopen 10 jaar veel gebeurd op de Nederlandse telecommarkt.
Het proces is een voorbeeld voor andere markten. Door het toetreden
van meerdere partijen krijgen de Nederlandse consumenten nu waar
voor hun geld als het om telecom gaat."

BelCompany
Onbeperkt gratis SMS-en
bij Vodafone, klik hier!
Netgear
Nieuw! Netgear Wireless
WNR2000 N router.
Ben - SimOnly
250 min. kletsen voor maar
€ 6,95 p/mnd. Klik en bestel.
Lowcall
Vanaf 1 oktober gratis
onderling bellen!
Youfone - SimOnly
Max. 7ct. p/min. nationaal,
geen bundels, betalen p/sec.
Vodafone photo frame
Digitale fotolijst met
SIM kaart van Vodafone!
Weboke webhosting
4 GB Webspace – 25 GB
traffic incl. 40 gratis scripts
Slechts € 1,25/mnd

Ook Startpagina lanceerde een speciaal jubileumboek: Van
zolderkamer tot miljoenenbusiness. Met vijftien inspirerende
verhalen, ervaringen en wijze lessen van pioniers, die het ondernemen
op internet hebben uitgevonden (waaronder Bellen.com).

BelBewustQuiz - win spectaculaire prijzen!

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95
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Hoe wordt het tweede lustrum gevierd?
Wel, alle trouwe én nieuwe bezoekers, die al veel hebben kunnen
besparen via de Bencom vergelijkingssites, willen we mee laten
vieren! Bencom pakt daarom groots uit met meer dan honderd
spetterende cadeaus, ter beschikking gesteld door
Tele2, Alice, BelCompany, Netgear, Ben, LowCall, Youfone, Samsung,
Vodafone en Online.
Welke prijzen kunt u winnen?

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Vodafone
Scherp 250
€ 7,95
debitel
250 + 75 Sim only
(KPN)
€ 17,50 | € 7,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Nokia

N96
vanaf:

€ 29,50 p/mnd
Meer Nokia

Nokia

N95
vanaf:

€ 12,95 p/mnd
Meer Nokia

Samsung

Omnia
vanaf:

€ 22,- p/mnd
Meer Samsung

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
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Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl

Telecom e-zine is een uitgave
van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsmail gelden op
het moment van uitgifte maar
kunnen sindsdien gewijzigd
zijn. Deze nieuwsmail is met
de grootste zorgvuldigheid
samengesteld,
aansprakelijkheid kan Bencom
echter niet aanvaarden! Aan
de inhoud kunnen geen
rechten worden ontleend.
Adverteren in deze
nieuwsmail? Mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
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Alle prijzen komen zeker goed van pas met het oog op de komende
feestdagen! Internetprovider Online heeft naast deze prijzen zelfs
een speciaal internetabonnement samengesteld: Online ADSL Basis is
voor iedereen als verjaardagsactie voor € 9 per maand aan te
vragen via Internetten.nl, Online Internet + Bellen op Bellen.com voor
15 euro per maand.
Hoe u één van deze prijzen kunt winnen?
Vul voor 15 december de BelBewustQuiz in en stuur een originele
limerick, slagzin of persoonlijke ervaring met Bencom op. De leukste
inzendingen maken kans op een laptop, Living Colors lamp, mobieltje,
router, GSM hoesje, 360 euro gratis bellen of één van de andere
spetterende prijzen.
BelBewustQuiz: altijd prijs!
Ook al ontvangt u eind december geen cadeau, u wint er altijd iets
mee! Via de antwoorden van de BelBewustQuiz wordt u zich namelijk
bewust van goedkoper bellen! Nieuwsgierig geworden? Klik hier
voor de lustrumpagina met deelnameformulier!

Bellen.com toen en nu

Een decennium geleden was de virtuele
wereld op Bellen.com maagdelijk wit. Op
precies dezelfde vrijdag vijf jaar later was dat
het geval met de 'echte' wereld! Het
sneeuwde namelijk op 24 oktober 2003... Er
waren toen al ruim 7,5 miljoen bezoekers op
de vergelijkingssite geweest. Hoewel het
vijfjarig bestaan van een website natuurlijk
best een bijzonder feit is, werd er op die dag
zélf geen aandacht aan besteed. We vierden
het eerste lustrum een maand later, op 18
november, de vijfde verjaardag van
Bencom (het bedrijf achter de sites).
Ben toen: "Ik kan mij de dag nog helder voor de geest halen.
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel was een heel gedoe,
vanwege mijn 13-jarige leeftijd. Vreemd genoeg mocht ik mezelf wel
eigenaar, maar geen directeur van mijn eigen bedrijf noemen... In de
afgelopen vijf jaar is mijn internetbedrijf met de vergelijkingssites
Bellen.com, Internetten.nl, Belwijzer.nl en Vakantiebellen.com heel
succesvol geweest. Ook Gaslicht.com, in juni 2003 toegevoegd onder
Benergy BV, lijkt wederom een gat in de markt te vullen."
Ben nu: "De aanvankelijke terughoudendheid die bij het grote publiek
bestond om van energieleverancier te veranderen, verdween in de
jaren na de start als gevolg van de flink gestegen prijzen voor gas en
stroom. Mijn eerste overname -Energiewereld.nl- was een schot in de
roos! En Bellen.com is met ruim tienduizend bezoekers per dag nog
steeds één van de populairste telecomwebsites van Nederland. Dat
komt omdat er meer dan ooit behoefte is aan een onafhankelijke
wegwijzer in de telecomwereld. Ontwikkelingen volgen elkaar
razendsnel op en men wil snel en simpel op weg worden geholpen
naar de beste (lees: goedkoopste) manier van bellen + internetten +
digitale tv. We spelen daar op in door de 3-in-1 producten te
vergelijken op Totaalwijzer en Breedbandgekte en komen binnenkort
met een vernieuwde vergelijking voor mobiel internet op de laptop.
Kortom, er valt nog veel te vergelijken en veel te besparen. We
gaan door met een enthousiast team vol nieuwe ideeën dat popelt
om snel weer een nieuwe portal in een complexe markt te
lanceren...Bedankt trouwe bezoeker!"
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