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Fysieke aftersales zorgt voor een sneeuwbaleffect 
 

 Arjen vliegt de halve wereld rond. Hij is met zijn producten een graag geziene gast van
Scandinavië en de UK tot Saoedi-Arabië. Zelfs de meest prestigieuze golfbanen in

Schotland nodigen hem uit. “Ik denk dat dit komt door mijn persoonlijke, enthousiaste en
eerlijke manier van vertellen.” Sinds het 12,5-jarig bestaan van Milati, tweeëneenhalf jaar
geleden, zijn er maar liefst drie innovatieve producten aan het assortiment toegevoegd. 

 
Lees er alles over en nog meer in dit interview met Arjen over vlieguren, innovatieve

producten en 15-jarig bestaan.

https://mailchi.mp/348f8a9e9352/passie-voor-gras-in-juli?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/fysieke-aftersales-zorgt-voor-een-sneeuwbaleffect/
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Levering aan ADO Den Haag 
 

Deze week mochten wij bij ADO Den Haag twee Allett C34E en twee Allett 
Uplift 86E afleveren. Dit nieuws is vers van de pers en daarom komen wij er in onze

volgende nieuwsbrief bij jullie op terug!

https://www.milati.nl/fysieke-aftersales-zorgt-voor-een-sneeuwbaleffect/
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PEC Zwolle neem de Allett C34 Evolution in gebruik 
 

Vorige week zijn bij PEC Zwolle twee Allett C34 Evolution met 8 blads cassette en turf rake
cassettes afgeleverd. De Allett C-Range C34 Evolution (86 cm) is het grootste en enige

elektrisch aangedreven model in de C-Range van Allett. Daarnaast is de Allett C34E
kooimaaier uitgerust met 4 stuks Li-Ion batterijen. Deze nieuwste Lithium Ion

batterijtechnologie drijft de toekomst van maaisystemen aan voor sportstadions,
oefenterreinen en prestige gazons. 

 
Lees hier meer over de Aller C –Range C34 en de ervaringen van Sparta, Heerenveen en

Twente.

Foley slijpbank naar topgolfbaan The Dutch 
 

In het Gelderse dorpje Spijk ligt The Dutch. De meest toonaangevende golfbaan van
Nederland. Geliefd om zijn prachtige ligging, topfaciliteiten en unieke service.

Hoofdgreenkeeper Paul O’Donoghue onderhoudt de golfbaan volgens de hoogste
Europese normen. Daarvoor is vakmanschap én goed materiaal nodig, zoals een Foley
Accu-Pro slijpbank. “Om het gras ‘happy and healthy’ te houden.” Met een team van 12

greenkeepers houdt Paul O’Donoghue de golfbaan in topconditie. Vorig jaar scoorde The
Dutch opnieuw het hoogst op onderhoud en faciliteiten. “We doen onze uiterste best om

ieder jaar te verbeteren en te innoveren.” 
 

Lees hier het complete interview 

https://www.milati.nl/pec-zwolle-neem-de-allett-c34-evolution-in-gebruik/
https://www.milati.nl/pec-zwolle-neem-de-allett-c34-evolution-in-gebruik/
https://www.milati.nl/foley-slijpbank-naar-topgolfbaan-the-dutch/
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Nationale Sport Vakbeurs is 'coronaproof'! 
 

De protocollen voor de beide edities van de Nationale Sport Vakbeurs zijn goedgekeurd.
Hierbij houden wij rekening met de huidige maatregelen van het RIVM. Graag nemen we
je eens mee door deze maatregelen, zodat je een goed beeld hebt van de ‘coronaproof’

edities van de Nationale Sport Vakbeurs:  
 

1,5 meter afstand: 
De gehele beursvloer is zo ingericht dat overal 1,5 afstand kan worden gehouden. Dit geldt

voor de stands, de gangpaden, het hoofdpodium en de kennistheaters. 
 

Verplichte looprichting:  
Over de gehele beursvloer is een verplichte looprichting uiteengezet. Hierdoor kunnen

bezoekers zich veilig, zonder tegenliggers, over de beursvloer bewegen. 
 

Hygiëne: 
Het schudden van handen zit er nog even niet in. Toch zorgen wij voor een veilige en

hygiënische beursvloer door middel van handgel. Deze vind je bij de ingang en verspreid
over de beursvloer. 

 
Tijdsloten: 

Er wordt gewerkt met tijdsloten. Hierdoor kunnen wij de bezoekersstromen goed reguleren,
waardoor de 1,5 meter afstand makkelijk gehandhaafd kan worden. De tijdsloten zijn aan

te vinken bij het bestellen van gratis tickets via onze website. 
 

Bestel hier uw gratis kaarten.

https://www.milati.nl/foley-slijpbank-naar-topgolfbaan-the-dutch/
https://nsv.ticketteam.com/#/bezoeker
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