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 B E N C O M  V I E R T  F E E S T

Bencom viert feest en laat u meevieren! Hoe? Dat leest u in

deze nieuwsbrief!

5 JAAR BELLEN.COM

Vrijdag 24 oktober 1998 ging www.bellen.com in de lucht. Sinds 24

oktober j.l. bestaat de website dus al 5 jaar! Een half decennium

geleden was de virtuele wereld op deze internetpagina 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 zijn inmiddels ruim 7,5 miljoen

bezoekers geweest die de

vergelijkingssite hebben geraadpleegd.

Hoewel het vijfjarig bestaan van een

website natuurlijk best een bijzonder gegeven is, werd er toch geen

aandacht aan besteed. Wel danken we de attente bezoekers en klanten

die ons op de een of andere wijze gelukgewenst hebben met dit

heuglijke feit!

5 JAAR BENCOM

Maandag 17 november 2003 was een historische dag voor ons land.

Precies 15 jaar geleden werd Nederland als eerste Europese land

aangesloten op internet. Dinsdag 18 november

2003 was een historische dag voor Bencom.

Precies 5 jaar geleden werd het bedrijf Bencom

geboren. 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.

VIERING LUSTRUM

Hoe wordt het lustrum gevierd? Wel, alle trouwe én nieuwe bezoekers,

die al veel hebben kunnen besparen door de informatie op de Bencom

sites, willen we mee laten vieren! Bencom pakt daarom goed uit met

spetterende cadeaus! Dat komt zeker goed van pas met het oog op de

komende feestdagen... Op de Bellen.com lustrum pagina vindt u alle

informatie over hoe u mee kunt doen en wat de actievoorwaarden zijn.

MEER DAN 120 PRIJZEN!

Door uiterlijk op 15 januari 2004 een limerick,

slogan óf uw ervaringen met Bencom in te sturen,

maakt u kans op fantastische prijzen! De 5 meest

originele inzendingen worden beloond met een

 

A C T I E S

1601 Telecom

Binnen en buiten de regio

bellen voor 0,5 cent per

minuut (dag en nacht)! Op

25 dec. en 1 jan. zelfs

gratis bellen binnen Ned.

Telfort sim-only

Tevreden met uw huidige

GSM, maar toch goedkoper

willen bellen? Nu het

eerste halfjaar geen

abonnements kosten en

gratis F1 race-auto t.w.v. €

149,- (op=op)

Wanadoo ADSL

Het goedkoopste KPN

ADSL Lite abonnement,

zonder datalimiet! T/m

31-12 geen aansluitkst,

gratis USB modem (t.w.v.

€ 69,95) en voucher voor

gratis foto-boek! Maak

tevens kans op Benq

digitale camera!

Tele2 PreSelect

Na online aanmelding via

Bellen.com2 uur geheel

gratis bellen binnen Ned.!

Chello broadband

Probeer chello nu 1 maand

helemaal gratis, zonder

verplichtingen! Chello

wordt al binnen 10 dagen

na online aanmelding

gratis bij u thuis

geïnstalleerd.

Tiscali ADSL

Supersnel internet (tot 60x

sneller) vanaf € 19,95 per

maand. Bestel nu, ontvang

een gratis modem en

betaal geen

aansluitkosten!

Nu kans op 1 jaar gratis

ADSL met de lustrum

actie!

UPC Telefonie (kabel)

Bel via de kabel & profiteer

van lage tarieven en

abonnementskst. Nu €
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prachtig GSM-toestel van Samsung. Tevens maakt

u kans op een van de 100 te gekke Bencom

muismatten. Klik hier voor het deelnameformulier!

Meldt u zich daarnaast tijdens de Bencom

lustrum-actie periode aan voor Tiscali ADSL,

Wanadoo ADSL, UPC Telefonie of chello kabelinternet? Dan maakt u

bovendien kans op één van de volgende spetterende cadeaus die deze

bedrijven speciaal beschikbaar hebben gesteld voor de Bencom

lustrum-actie!

 

Wanadoo ADSL

 

 

 

UPC Telefonie

 

 

 

chello kabelinternet

5x digitale camera

BenQ DC 2300

3x DECT toestel

Siemens Gigaset C100

5x multimedia headset

Labtec

Tiscali stelt voor de Bencom lustrum actie 5

gratis ADSL jaarabonnementen (incl. modem

& aansluitkosten) beschikbaar!

107,95 korting en kans op

gratis Siemens

Dect-toestel

Zon Breedband Budget

ADSL voor € 14,95 p/mnd!

Eindejaarsknaller: gratis

modem, geen aansluitkst.

Evolta groene stroom

Gegarandeerd goedkopere

stroom dan bij uw

regionale energiebedrijf.

Geen veranderingen aan

uw aansluiting, alleen een

lagere stroomnota! Elke

50-ste persoon die nu via

Gaslicht.com overstapt

krijgt 1 jaar gratis stroom.

Bedankt trouwe bezoekers!

Op naar de volgende 5 jaar ;-)

 

 

 C O L O F O N

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van Ben Woldring. 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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