
   
 

 
 

 

 
 
 
 
KRUU.com – met de herlancering van de website komen er weldra ook 
nieuwe services en diensten! 

 
KRUU GmbH lanceert in maart 2018 de nieuwe website KRUU.com. De aspiratie van 
het bedrijf uit Bad Friedrichshall is premium eventplanning voor iedereen 
eenvoudig en probleemloos ter beschikking stellen. Daarbij helpt de nieuwe 
website KRUU.COM de klanten met leuke, nieuwe services. Verdere diensten staan 
reeds op de planning om het aanbod af te ronden. 

 
Voor een droomhuwelijk of de perfecte party zijn er naast een goede organisatie vooral 
goede en betrouwbare evenement-dienstaanbieders nodig. Als Premium 
evenement-dienstaanbieder biedt KRUU een perfecte service en leuke producten en diensten 
rond de thema‘s evenementen en huwelijk! 
 
De visie van de drie KRUU-oprichters is het voor iedereen mogelijk maken om heel eenvoudig 
en zonder al te hoge kosten een premium evenement te organiseren. Hiervoor is het bedrijf 
naar eigen zeggen continu op zoek naar prikkels en nieuwe dienstaanbieders met wie je kan 
samenwerken. Binnen vijf jaar wil het bedrijf met zijn diensten en producten het 
toonaangevende merk in Europa voor evenementdiensten worden. Aan deze doelstelling 
werken dagelijks meer dan 20 medewerkers en medewerksters in het Duitse filiaal Bad 
Friedrichshall. 

 
Met de herlancering gaan er gelijk drie producten van de firma KRUU online. De KRUU 
photobooth bijvoorbeeld is een mobiele photobooth (Engels voor fotoautomaat) waarmee 
grappige foto‘s genomen kunnen worden. Een fotobox is precies wat u zoekt voor 
huwelijken, bedrijfsfeestjes of gelijkaardige evenementen. De KRUU-fotobox kan reeds in 
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg gehuurd worden. Het 
aanbod wordt afgerond met de bemiddeling van professionele evenements- en huwelijks-dj‘s 
en -fotografen. 
 
Een klein vooruitzicht op de toekomst van KRUU: Lekkere cocktails en verfijnde koffie 
mogen in geen geval op een evenement ontbreken. Daarom biedt het bedrijf weldra ook 
hoogwaardige cocktail- en koffiebars inclusief gecertificeerde barkeeper of barista te huur 



aan. Verdere services zoals candybars en gratis tools zullen het aanbod weldra op de 
nieuwe website KRUU.com aanvullen. 
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KRUU GmbH  
Julia Wolfbeisz 
Salinenstraße 23 
74177 Bad Friedrichshall 

 
+49 7132 - 7090021 
jw@kruu.com  
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