IT’S THE MOST WONDERFULL
TIME OF THE YEAR!
Dierbare klanten,
De tijd van het jaar is tegelijk het einde van een bewogen
en een begin nieuw jaar, alsook is deze 3 maandelijkse
flyer.
Met onze seizoensflyer willen we jullie op de hoogte
houden over wat er reilt en zeilt binnen ons bedrijf en wat
we voor jullie kunnen betekenen. Deze flyer is beschikbaar
geprint in onze winkel, on-line op onze web site of wordt je
digitaal toegestuurd via mail.

IN DE KIJKER

Om je eindejaarsactie, je feest een knaller te maken of
je geschenk een nog iets persoonlijkere touch te geven
hebben we een mooi gamma accessoires.

Graag al je dierbaren een mooie afsluiter bezorgen
met persoonlijke wensen?
Of al je klanten een goede start toewensen?
Wij helpen je hierbij!
Buromac wenskaart:
Een sluitsticker werkt je
eindejaarskaart af

In de eerste plaats bedankt aan jullie als klant voor het
voorbije jaar, we hopen dat we jullie zoals onze slogan
aangeeft een beetje “Happy Moments” mochten bezorgen
en dit nog meer te kunnen doen in 2019!
Hebben jullie tips om jullie nog dat tikkeltje meer service te
bieden? Laat het ons dan gerust weten!
Leuk je geschenk op met een
sticker

“WENSEN VAN ONZE MENSEN” – HET WE PRINT TEAM
Beste klant,
een lieve groet, een klein gebaar en creatieve
wensen voor het nieuwe jaar!
– Evelyn Luypaert

Lieve klanten,
ik wens julllie alvast veel liefde, warmte en
oliebollen. Maar in 2019 gaan we zeker rock’n
rollen! - Elien De Bock

Of je kiest voor een voorgedrukte mooie kaart van
Buromac, waarbij je de optie hebt om Artsen zonder
Grenzen of Make a Wish te steunen.
Ontdekt het volledige gamma op www.buromac.com.
Wij bedrukken deze voor jou en als het gewenst is
adresseren we deze en versturen ze ook per post.

Gepersonaliseerde wenskaart:

Beste klant,
Bedankt dat jullie er waren voor ons dit jaar…
En hopelijk opnieuw volgend jaar…
Want zonder jullie kunnen wij niet…
Waarbij ik elke dag van jullie geniet…
- Emel Bozkurt
Dierbare klant,
Dank voor de Happy Moments die we met
jullie mochten beleven in 2018, hopelijk
komen er nog veel meer in 2019. Geniet van
het nieuwe jaar, van elke dag juist alsof het de
laatste was! – Peter Van Driessche

Wil je een indrukwekkende tafel,
we helpen je

Een etalage die uitnodigt

Of je kiest voor een gepersonaliseerde kaart.
Heb jij een idee? Al zelf wat ontworpen?
Of laat je het volledig aan ons over? Het kan allemaal. Kom
gerust langs en we bekijken wat we voor u kunnen doen.

Fotoprints & canvassen
(al dan niet ingekadert)

Ontdek er nog meer op onze website weprint.be !

WE PRINT EVOLUEERT
WE PRINT ONLINE
BEZOEK ONS NU

Heb jij hem al gezien ?
De website van WE Print is er eindelijk!
Laat ons gerust iets weten wat je ervan vindt!

THESIS TIJD

REALISATIE

Eindejaar wil niet alleen zeggen feesten en mooie
momenten, de studenten gaan weer aan de slag,
sommigen met examens, sommigen met schrijven van
een paper. WE Print helpt!
Laat het schrijven jullie zorg zijn, het maken van een
mooie kwalitatieve thesis tegen een haalbare prijs de
onze.

WE MAKE HAPPY MOMENTS – daarvoor doen we het,
als een klant tevreden is, zijn wij tevreden! We delen
dit dan ook graag met jullie. Voor het tweede jaar op
rij mochten wij de wensen van Schilderwerken De Wolf
realiseren en kregen een pluim terug!
Gewoon super!

Wij bieden!
•
•
•
•
•
DAT IS HEM, DAT IS HEM, NEE NIET DE SAUSKES VOOR
OP DE BBQ MAAR WEL DE WEBSITE VAN WE PRINT!
Zelfs vinden wij hem mooi en gebruiksvriendelijk,
hopelijk jullie ook? Service minded en informatief,
dat was de hoofdboodschap. Onze klanten moeten
kunnen zien wie we zijn, wat we te bieden hebben en het
meest belangrijke, hoe ze ons kunnen bereiken? Als we
hierin geslaagd zijn, laat het ons weten, kunnen we nog
verbeteren dan horen we dit graag!

Studentenprijs voor kleurprints
15% korting* op geprinte/ingebonden werken
Snelle service! Maximaal 1 dag!
Verschillende afwerkingsmogelijkheden
Op maat is ook mogelijk voor de grafische
richtingen

AAN ONZE
LAATSTE JAAR
STUDENTEN

In 2019 zullen we onze producten nog verder uitbreiden
en mogelijks ook een webshop hieraan breien.

WISTJE DATJE!

Neem zeker een kijkje op www.weprint.be en we kijken
er naar uit te horen wat jullie ervan vinden!
•

Voor onze zakelijke klant – een wenskaart als reclame
kan via de post aan voordeeltarief verstuurd worden.
WE print helpt je hier graag bij.

•

Je deze flyer en nog andere info digitaal kan 		
ontvangen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief
of onze Facebook pagina te liken.

ONTWERPPRINT
/ PRINT
/ AFWERKING
ONTWERP
AFWERKING

Minister Edmond Rubbenslaan 2, 9240 Zele /
Tel. 052 44 46 04 / info@weprint.be / www.weprint.be

* korting geldig op ingebonden werken bij ons geprint dmv
6% BTW ipv 21% BTW op vertoon van studentenkaart en invullen
van ons standaard formulier

