
nieuwsbrief 3e kwartaal 2018

Langzaam loopt het hoogseizoen 
weer ten einde. En dan beginnen 
de voorbereidingen alweer voor 
het volgende seizoen. Dus echt tot 
rust komen zit er misschien niet in...

Graag wil ik u in deze nieuwsbrief weer op 
de hoogte brengen van wat LAMEE design 
hierin voor u kan betekenen!
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MINI BUREAUKALENDER

Wilt u ook een gepersonaliseerde kalender naar 
uw gasten versturen? Met deze kalender op 
creditcard formaat kunt u perfect uw camping door 
middel van foto’s aan uw gasten tonen. Zodat ze 
maandelijks al naar hun vakantie kunnen uitkijken!

100 stuks  €299,- €2,99 per stuk

200 stuks  €399,- €2,00 per stuk

500 stuks  €699,- €1,40 per stuk

RELATIEGESCHENKEN

Grote en kleine aantallen!

LAMEE design denkt graag met u mee. Wilt u niet gelijk 
1000 stuks of meer van 1 artikel bestellen? Ik kan u ook 
kleinere aantallen leveren. Deze producten worden dan 
voorzien van een (doming) sticker met uw logo. Deze 
stickers kunt u vervolgens ook aan uw gasten uitdelen 
ter promotie.

Laat uw wensen weten en wij denken mee aan een 
oplossing!

Na de beurs in november kom ik vaak tijd te 
kort, daarom nu een pre-beurs aanbieding:

RUGZAKJES

Bedrukte rigzakjes voor uw gasten. 
Hiermee kunnen ze reclame maken voor 
uw bedrijf terwijl ze de omgeving op de 
fiets verkennen. Draagtassen of andere 
vormen en materialen zijn ook mogelijk.

bijvoorbeeld:
250 stuks    €363,- €1,45 per stuk

RECREATIEVAKBEURS 2018

Ook dit jaar zal LAMEE design aanwezig zijn op de 
Revreatievakbeurs in Hardenberg. Dit jaar op een 
zeer prominente plek in hal 1!

Heeft u een product op mijn website gezien en 
wilt u deze ‘ruiken en voelen’ dat bent u van harte 
uitgenodigd! Daarnaast zijn alle voorbeelden van 
plattegronden aanwezig.

Tevens zal ik nieuwe producten laten zien die 
volledig in stijl van uw camping vormgegeven 
kunnen worden.

Enkele weken voor de beurs ontvangt u nog van mij 
een registratiecode voor gratis toegang.


