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Dag Warme Bakker,
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober vieren we een heel Weekend van de Klant (in plaats van één dag). Win je graag extra sympathie?
Laat je klanten smelten met een lieve attentie: een gepersonaliseerde ijskrabber-parkeerschijf van hun warme bakker!
Die kunnen klanten jarenlang én het hele jaar door gebruiken. Wie wil, plaatst er ook zijn contactgegevens op.
Kortom, een handig gadget met veel voordelen voor bakker en consument ... want:
• je hoeft zelf geen tijd te steken in het bedenken of regelen van cadeautjes.
• iedere autobestuurder heeft een parkeerschijf en ijskrabber nodig, juist?
• elke keer als jouw klant de parkeerschijf of ijskrabber bovenhaalt, denkt hij aan zijn warme bakker
– en aan die verrukkelijke broden, koeken en taartjes.

BESTELLEN? CERES REGELT ALLES!

Bestel jouw lading ijskrabber-parkeerschijven tussen dinsdag 15 mei en zaterdag 30 juni en ontvang alles ruim op tijd.
Je koopt de standaardschijven (zonder persoonlijke contactgegevens) per 100 stuks aan 90 euro, wat neerkomt op 0,90 euro per stuk.
Met contactgegevens erbij, betaal je 37,08 euro extra voor 100 stuks en dus 1,27 euro per stuk.
De pakketten worden geleverd tussen maandag 3 en vrijdag 14 september. Ben je afwezig (verlof, sluitingsdag)?
Laat dit a.u.b. even weten en vraag je vertegenwoordiger om af te spreken op een andere dag.

HEB JE NOG EEN VRAAG?

Ceres helpt je graag. Contacteer je vertegenwoordiger of mail naar Isabelle Kiekens via ikiekens@ceres.be

We wensen je alvast een geslaagd Weekend van de Klant!
Met warme groeten,
Jouw Ceres-team
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Uiterlijke besteldatum: 30 juni 2018

IK BESTEL GRAAG:
X 100 standaard ijskrabber-parkeerschijven (zonder contactgegevens: €90 voor 100 stuks).
X 100 gepersonaliseerde ijskrabber-parkeerschijven (met contactgegevens: €127,08 voor 100 stuks).
Naam bakkerij op ijskrabber-parkeerschijf:
Adres op ijskrabber-parkeerschijf:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente:

VERPLICHT IN TE VULLEN:
Btw-nr.:
Firmanaam:
Tel./fax:
Sluitingsdag:
Verlof tussen 3 en 14 september:

Nee /

Ja, van

t.e.m.

Facturatieadres:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente:

LEVERINGSADRES INDIEN VERSCHILLEND VAN FACTURATIEADRES:
Leveringsadres:
Straat + nr.:
Postcode:

HOE BESTELLEN?
Via je vertegenwoordiger,
per mail naar ikiekens@ceres.be
of via fax naar 02 242 43 90.

Gemeente:

Datum & handtekening
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