Eric Lindemans: mój ulubiony produkt Nikwax... i nie tylko...

W tym miesiącu chcielibyśmy przedstawić Wam Eric’a Lindemans, naszego wieloletniego
szefa sprzedaży Nikwax w regionie Beneluksu. Przez ostatnie dwa lata nie widzieliśmy się
osobiście z Eric’iem, jak byśmy chcieli, z powodu-wiadomo-jakiego, więc byliśmy
podekscytowani, że w końcu się spotkamy. W zeszłym miesiącu Eric gościł w naszej siedzibie
w East Sussex i opowiedział nam, dlaczego uwielbia używać Wool Wash, wymienia
informacje o domku Nikwax w Reewijk i dzieli się swoimi osobistymi wrażeniami…
Jak długo pracujesz w Nikwax i jaka jest Twoja rola w firmie?
Z marką pracuję od 2006 roku jako Head of Sales na region Beneluksu, który obejmuje
Belgię, Holandię i Luksemburg. Przed Nikwax pracowałem w zupełnie innym miejscu – dla
Media Markt, czyli niemieckiej międzynarodowej sieci sklepów z elektroniką użytkową. Mają
ponad 1000 sklepów w Europie.
Jak myślisz, co jest najlepsze w Nikwax?
Nikwax to bardzo uczciwa i godna zaufania firma, co jest dla mnie niezwykle ważne. Po
prostu robimy to, co mówimy, i robimy to już od ponad 45 lat.
Jaki jest twój ulubiony produkt Nikwax i dlaczego?
Wool Wash to bez wątpienia mój ulubiony produkt! Uwielbiam wełnę jako materiał,
ponieważ zapewnia mi chłód latem a ciepło zimą. Wool Wash utrzymuje moje wełniane
ubrania w idealnym stanie. Pogoda w Holandii zmienia się czasami bez ostrzeżenia - od
zimna do upału, od lekkich opadów deszczu po burze, więc bardzo ważne jest, aby moja
odzież była dla mnie odpowiednia (mieszkam w kraju, w którym żaby dobrze się rozwijają
!). Odzież wełniana, która została wyprana w Wool Wash schnie 70% szybciej niż ta, która
nie była odpowiednio pielęgnowana. Czasami zdarza mi się użyć tego produktu do
syntetycznej odzieży termo-aktywnej.
Jakie zajęcia lubisz na świeżym powietrzu?
Bardzo lubię jeździć na nartach i spacerować, a także żeglować, nurkować, snorkować i
pływać kajakiem - dużo czasu spędzam nad wodą!
Opowiedz nam o domku Nikwax w holenderskim rezerwacie przyrody…
Kilka lat temu zdecydowaliśmy, że potrzebujemy showroom’u (czyli takiego miejsca
wystawowego), które rezonowałoby z wartościami Nikwax. Skorzystaliśmy, gdy tylko
pojawiła się możliwość wynajęcia domku w Reewijk w pobliżu rzeki De Lansing. Ten piękny,

wielokrotnie nagradzany rezerwat przyrody, do którego można dotrzeć tylko łodzią,
obejmuje ponad 5 hektarów i jest domem dla chronionej flory i fauny, w tym żółtych irysów,
orchidei, krabowców, zaskrońców, tchórzy, ropuch paskówek, karpi, zimorodków i sów.
Wynajmujemy domek za minimalny koszt, ponieważ pomagamy dbać o rezerwat przyrody,
który naprawdę odzwierciedla to, kim jesteśmy i co oznacza Nikwax. Odwiedzający nasz
domek doświadczają Nikwax w naturze i mogą lepiej zrozumieć markę i produkty Nikwax.
Jesteśmy również dumni, że nasz domek Nikwax praktycznie nie pozostawia śladu
węglowego. Używamy paneli słonecznych do zasilania, suchej toalety do kompostowania, a
plandeki UV nad działką chronią gości przed światłem UV i zapewniają cień. Gdy to możliwe,
gotujemy na drewnie.

Czy masz jakieś wspomnienie z pracy w Nikwax, które szczególnie się wyróżnia?
4 lata temu uczestniczyłem w europejskim spotkaniu w Wielkiej Brytanii. Ponieważ i tak
podróżowałem do Wielkiej Brytanii, postanowiłem zaplanować rodzinne wakacje w tym
okresie, aby odkrywać piękne krajobrazy południowo-wschodniej Anglii. Nick Brown,
założyciel Nikwax, zaprosił moją rodzinę i mnie do swojego domu, gdzie spędziliśmy dwa
tygodnie jako jego goście, i jednocześnie mieliśmy możliwość zwiedzania okolicy. To
wspomnienie szczególnie zapadło mi w pamięć, świadczy, że w Nikwax czujemy się jak
rodzina.
Gdzie jest twoje ulubione miejsce na spacery/wędrówki w Holandii?
Zdecydowanie (na północy) Texel i The Slufter, czyli duża równina na słonych bagnach
położona między dwoma piaskowymi groblami. Jest to nietypowy teren ze względu na
położenie wzdłuż wybrzeża Morza Północnego - rosną tu tylko rośliny tolerujące słoną
wodę, a latem zmienia się kolor na fioletowy od kwitnącej lawendy morskiej. W okolicy
gniazdują również edredony i skowronki. Po raz pierwszy przyjechałem do Texel, gdy miałem
15 lat i od tamtego lata zaprzyjaźniłem się na całe życie z tą okolicą. Staram się odwiedzać
Texel przynajmniej raz w roku. Moim marzeniem jest, gdy przejdę na emeryturę, aby móc
spacerować po pięknych szlakach kilka razy w tygodniu, a nie tylko raz w roku!

Jakie jest Twoje ulubione miejsce na spacery/wędrówki w Wielkiej Brytanii?
The National Trust's Lydford Gorge Walk w Devon, gdzie znajduje się niesamowity 30metrowy wodospad o nazwie Biała Dama. Bardzo podobało mi się w tym miejscu – wszędzie
piękna roślinność i brak prostych ścieżek. Chcę tam wrócić i jeszcze trochę poodkrywać!
Opowiedz nam o problemie środowiska, które jest bliskie Twojemu sercu
W Zelandii, gdzie mieszkam, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM)
wydał ostrzeżenie, że nie powinniśmy spożywać więcej niż jedna ryby z oceanu rocznie ze
względu na ryzyko spożycia PFA. Przeciętny Holender już spożywa zbyt wiele tych
szkodliwych substancji z pożywieniem i wodą pitną, a w Zelandii istnieje nacisk, aby
zmniejszyć spożycie PFA tak bardzo, jak to możliwe. To jest coś, w co naprawdę wierzę i
dostosowałem swoją dietę zgodnie z zaleceniami RIVM
1Powiedz nam coś o Holandii, której nie znamy…
Wszyscy zawsze mówią o Amsterdamie jako o miejscu, które trzeba odwiedzić, ale w Texel i
Rotterdamie odkryjesz prawdziwą Holandię. Texel zapewnia piękne plaże i rezerwaty
przyrody, podczas gdy Rotterdam ma fantastyczną nowoczesną architekturę i słynie z
największego portu w Europie. Zawsze poleciłbym te miejsca odwiedzającym!

