
17

MARKETINGVERANTWOORDELIJKE
Gervi

MARJOLEIN NIJS
“Het enige dat jij moet doen, is relaxen.”

Bij Gervi kan je terecht voor alles dat met 
wellness te maken heeft. Maar dan ook 
werkelijk àlles. “Wij bieden een volledig 
gamma aan voor iedereen die droomt om 
thuis te genieten van wellness. Dat gaat 
van jacuzzi’s en zwemspa’s tot sauna’s en 
stoom- of infraroodcabines. Die artikelen 
moeten niet alleen kwaliteitsvol zijn, maar 
ook mooi. We hebben veel oog voor het 
design van onze producten en zijn continu 
op zoek naar de nieuwste trends in de 
wellnesswereld. Daarnaast vind je bij ons 
ook fitnesstoestellen en tuinmeubilair.”

De vele facetten van wellness
Wellness is nog altijd populair, al wordt het 
niet meer puur als een prestigeproduct 
beschouwd. “We merken dat er een 
grotere bezorgdheid is om de gezondheid, 
en dat mensen bijvoorbeeld een sauna 
aanschaffen omdat ze dan minder snel 
ziek worden of beter slapen. En ook de 
actieve kant van wellness wint steeds 
meer terrein. Denk maar aan zwemspa’s 
en onderwaterloopbanden. Die zijn minder 
belastend voor spieren en gewrichten. Het 
heerlijke ‘nietsdoen’ dat bij wellness hoort, 
blijft natuurlijk belangrijk, maar wellness is 
duidelijk meer dan dat. 

Testrit
Wie graag inspiratie wilt opdoen, is 
altijd welkom in een van de winkels in 
Maasmechelen, Hasselt, Leuven en Gent. “In 
Maasmechelen, Leuven en Gent hebben we 
zelfs een volledige proeftuin opgebouwd, 
die volledig kan worden afgesloten. Hier 
test je onze verschillende modellen uit in 
alle rust en privacy en ga je zo op zoek naar 
jouw favoriet. Bekijk het zoals een testrit 
bij een auto. Je wilt toch ook zeker zijn dat 
jouw wellness echt bij je past?”

Een spa… De ideale manier om even te ontsnappen aan alle stress. Een kuuroord 

is één ding, maar het toppunt van comfort is een privéwellness. Eentje waarvoor 

je niet meer de deur uit moet. En die vind je bij Gervi, dé specialist in wellness. 

“Wij brengen alles voor jou in orde. Het enige dat jij moet doen, is relaxen,” aldus 

Marjolein Nijs, Gervi’s marketingverantwoordelijke. 
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