
HEBT U KINDEREN OF KLEINKINDEREN EN HEEFT ÉÉN 
VAN HEN EEN COMMUNIE OF LENTEFEEST GEPLAND 
IN DE NABIJE TOEKOMST? 

   WE PRINT WEET ER WEG MEE!  

WE Print kan zorgen voor

• mooie en originele persoonlijke 
uitnodigingen

• gelegenheids- en bedankingskaartjes 

• aankleding van jullie feesttafel 

• mooie geschenken groot of klein, om jullie 
geliefden te bedanken.

Unieke bedankingskaartjes!

KOM GERUST EVEN BINNEN OM ALLES TE BESPREKEN!
WE PRINT HELPT JE DROOMFEEST TE VERWEZELIJKEN!

LIEVER EEN PERSOONLIJKE AFSPRAAK OP EEN 
GEPLAND UUR?

MAAK EEN AFSPRAAK VIA MAIL: EVELYN@WEPRINT.BE

Dierbare klanten,

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 website of wordt je 
digitaal toegestuurd via mail.

Via deze flyer willen we vooral de communie en lentefeesten 
in de kijker zetten alsook de geboorte mogelijkheden.
Hebben jullie tips om jullie nog dat tikkeltje meer service te 
bieden? Laat het ons dan gerust weten!

GRAFISCH ONTWERP
Wij maken er altijd iets moois van! Reken voor 
elke gelegenheid op onze ontwerpers Evelyn 
en Elien. Zij werken jouw idee uit of gaan zelf 
aan de slag. Alles kan, altijd top!

DIGITALE PRINT & COPY
Ons digitaal drukwerk is voor kleine oplages 
voordelig. Zowel voor het drukken van kleine 
als grote formaten vind je bij ons een super 
prijs.

AFWERKING
Jouw drukwerk werken we af zoals jij het wil: 
speciale vorm, gelamineerd, gerild, met per-
foratie,  … Bij WE Print springt jouw drukwerk 
er altijd – WAAUW - uit.

ACCESSOIRES
Wij bedrukken ook heel wat accessoires met 
jouw ontwerp. Potjes, doosjes, textiel, … 
Alles in dezelfde stijl geeft extra kracht aan je 
zakelijk of gelegenheidsdrukwerk.

LIVE LIKE IT’S SPRING ! IN DE KIJKER

WE MAKE HAPPY MOMENTS

WAT WE VOOR U KUNNEN DOEN IN EEN NOTENDOP

ONTDEK ALLE DETAILS OP ONZE WEBSITE:  WEPRINT.BE!

Menukaarten in thema!

Nog een bijpassende tafelversiering ?
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WE PRINT EVOLUEERT

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!

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

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

Valentijn komt er weer aan en dit is de tijd om je geliefde 
in de bloemetjes te zetten.

We kunnen jullie misschien een handje helpen met wat 
persoonlijke geschenken.

Heb je zelf nog een tof of origineel idee?
Laat het ons gerust weten , dan helpen we jou je idee te 
verwezelijken.

Wat kunnen wij jouw bieden?

•  Gepersonaliseerde wenskaartjes
•  Bedrukte kledij
•  Sleutelhangers
•  Fotokaders met jullie foto
•  Bedrukte kussenslopen

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 de ouders van Viktor mochten 
wij hun ideetje rond hun geboortekaartje volledig 
uitwerken ! Gewoon AF!

Heb jij hem al gezien ?
De website van WE Print is er eindelijk!

Laat ons gerust iets weten wat je ervan vindt! 

BEZOEK ONS NU

WE PRINT ONLINE

 LOVE IS IN THE AIR

REALISATIE

WISTJE DATJE!

•  Graag een geboortekaart of communie/ lentefeest 
uitnodiging met bijpassende bedrukte enveloppen ? 
Dat kan zonder problemen bij WE Print! Kom eens 
langs voor het horen voor een volledig pakketje in 
thema!

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

VOOR DE SNELLE BESLISSERS!

We hebben een vroegboekkorting
voor jullie!
Bestel je kaartjes voor 31 maart
en de luxe uitvoering* is gratis!**

COMMUNIE ACTIE

*  luxe uitvoering bestaat uit, keuze van een structuur, pearl of … papier, of 
standaard papier + laminatie – soft touch of blinkend

**  gemiddeld 20 % bovenop de kost van een normale kaart, enkel geldende op 
kaarten van WE Print, niet op het buromac gamma.


