Kiwanis
District Belgium - Luxembourg

SUPER PROMOTIE OP HET ECONOMAAT VAN HET DISTRICT !!!!!
Beste Kiwanisvriendinnen en –vrienden,
In het kader van het maken van publiciteit voor Kiwanis stelt de commissie
Marketing en Public Relations van het kiwanisdistrict Belgique-Luxembourg u
onderstaande promoties voor.
Hoe meer mensen vertrouwd zijn met de naam Kiwanis en haar betekenis en doelen
, hoe meer ze zullen bereid zijn om onze projecten te steunen en misschien echte
kandidaat-leden van onze kiwanisfamilie te worden.
U kunt ons helpen !! Wij kunnen u helpen u publiciteitsmateriaal aan te bieden tegen
zeer verlaagde prijzen. Deze actie loopt tot 31.12.2010.

• 3 pakjes van 12 ‘kiwanis’wenskaatrten voor de prijs van 22
euro in plaats van 45 euro. !!!!!

• En vergeet daarbij niet de kaart te frankeren met een kiwanispostzegel .

15 postzegels voor 10,50 euro. De posttarieven gaan verhogen!
U wint door de kiwaniszegel te gebruiken!

• 1 blauwe ‘Kiwanis’kerstbal (diameter = 10 cm) voor de prijs
van 7 euro in plaats van 15 euro
•

EN 6 ballen voor slechts

40 euro

Wil u reageren op onze aanbieding , stuur dan per kerende uw bestelling door naar
Chris Decorte via e-mail: c@decorte.org.
Vermeld hierbij :
- Naam van het product
- Aantal
- Facturatieadres
- Leveringsadres
- E-mailadres en telefoon- of gsmnummer.
Een goede raad : om te besparen op de verzendingskosten, gelieve in groep te bestellen,
met meerderen of op naam van de club!
Alle bestelingen van deze promotie moeten ten laatste op 31/12/2010 aankomen.
Chris Decorte zorgt ervoor dat uw bestelling zo vlug mogelijk wordt geleverd.
De commissie Marketing/Public Relations en de raad van bestuur van Kiwanis
Belgium-Luxembourg dankt u nu reeds voor uw medewerking en steun.
Vriendelijke kiwanisgroeten,

Jean Guillaume
Kiwanis Belgique-Luxembourg
Voorzitter Commissie Marketing en Public Relations
29, Avenue de la Gare
6700 ARLON
E-mail : guillaume.jean-christel@skynet.be
GSM : +32 475 69 92 29

