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Op 5 februari 2021 stuurt Gauris een persbericht de wereld in met de vermelding dat het Zweedse bedrijf
SealEco het belang van PMH Investments overneemt en waardoor Gauris een onderdeel wordt van een
groot netwerk van de bedrijven van SealEco.
Is jullie afzetgebied door SealEco nu in één keer verdubbeld en wat maakt Gauris zo onderscheidend? zijn
de vragen die we stellen aan Annemieke Aal en Martijn Riewald van Gauris BV als we het interview
beginnen.

Allereerst komt dan het technische verhaal rond folies naar voren, Martijn legt uit dat Gauris heel erg goed
is in PVC, FPP en LDPE-folies en dat dit een aanvulling is voor SealEco, die juist zich gespecialiseerd hebben
op EPDM dakfolies. De beide bedrijven zijn complementair aan elkaar. Met de kennis die wij hebben op het
gebied van de lastechnieken en het aanleggen van zwemvijvers brengen wij een nieuwe dimensie binnen de
groep van SealEco.
Maar hij vult dit aan met dat Gauris een unieke webshop heeft en de wijze waarop zij met de klanten
omgaan, hierin maken zij het onderscheid.
Bij de klantbenadering, staat de wens van de klant centraal. Bij het aanleggen van een visvijver willen ze
goed weten wat de wens is van de klant, wat heeft hij of zij voor ogen, om zo deze klant van goed advies te
voorzien en uiteindelijk die visvijver voor hen te realiseren die ze graag willen hebben. Het is dus meer dan
alleen maar folies aan elkaar bevestigen.
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Jullie zeggen zelf, Gauris is folie, we denken folie, we leven folie…….hoe is dat zo gekomen dat je als echtpaar
samen dit bedrijf bent gestart. Voor Annemieke was het als heel vanzelfsprekend en Martijn vult haar aan
met we werkten al samen en was het eigenlijk heel logisch voor ons om dit samen op te starten.

De internationale ambities zijn hoog, Martijn en Annemieke vertellen dat ze staan te popelen om de klanten
in het buitenland weer te bezoeken en ze kunnen dan ook niet wachten dat corona voorbij is. De landen
China en Mexico met Zuid-Amerika staan op de planning om daar een marktaandeel te veroveren. Met
dezelfde aanpak van klantbenadering, denkend vanuit de wens van de klant en probleemoplossend, hopen
ze in deze landen ook het onderscheid te kunnen maken.

Ze willen graag in gesprek komen met leden van de Friese Exportclub die al ervaring hebben in deze landen.
Ze staan open om kennis met anderen te delen, Annemieke geeft aan dat ze veel ervaring hebben met
Belgische klanten: “Dat je elkaar gemakkelijk verstaat door de taal is echt het enige gemeenschappelijke,
verder is het zo anders, maar dat maakt het juist zo leuk en inspirerend”.

We stellen de klassieke vraag waar willen jullie over 5 jaar staan met je bedrijf: Ze willen doorgroeien op de
manier zoals ze nu groeien en zeker dan verdrievoudigd zijn, maar vinden ook dat het best lastig is te
zeggen. “Want we weten niet welke invloeden van buitenaf meespelen. Door corona hebben we ook een
andere afslag moeten nemen. We konden dit en hebben het geluk dat het een goede afslag is geweest”. In
het krantenartikel van de LC, 20 februari jl. vertelt Martijn dat ze in sneltreinvaart de omzet naar ruim 1mjl.
hebben weten te brengen. De vraag naar folie voor zwembaden en vijvers is afgelopen tijd hoog geweest en
ook andere ontwikkelingen in de wereld hebben erin geresulteerd dat ze meer waterbassins hebben
kunnen leveren.

Martijn valt het op dat de Zweden de nieuwe Chinezen zijn: Zwinezen! Niet alleen Gauris is nu deels Zweeds
ook het bedrijf Sidijk, wat we allemaal kennen van de boardings rond de ijsbanen, is onlangs overgenomen
door een Zweeds bedrijf. En dan winnen ze ook nog de 5 km op WK schaatsen.

Op donderdagmiddag 29 april om 16.00 uur staat de kennismaking met Annemieke en Martijn – Gauris uit
de serie “Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub” gepland. Mochten dan de corona-beperkingen
opgeheven zijn om in groepen bij elkaar te komen, dan kunnen we misschien fysiek deze meeting doen. Of
het handen schudden dan ook alweer mogelijk is? Martijn vraagt ad rem: “Hebben we niet in de club een
bedrijf die plastic handschoenen levert”, dan hebben we dat probleem ook direct opgelost”.
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“Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub”
Maak kennis met de twee ondernemers achter Gauris, Annemieke en Martijn op
donderdagmiddag 29 april 2021
om 16.00 uur
via videomeeting
link: www.frieseexportclub.nl/videocall

Interview opgeschreven door Greta Jager-Smit – GJSsupport, in opdracht voor de Friese Exportclub - Datum: 26 februari 2021.
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