J O O S S E N S’ N A J A A R 2 0 1 9
Van september tot december staat er heel wat op stapel
.. vooral voor de profs uiteraard ..
Een overzicht van alle data die je best al in de agenda prikt :

AFTER WORK VOOR PROFESSIONALS
PROFESSSIONAL MAGAZIJNMAAND

VRIJDAGAVOND 13 SEPTEMBER
De 3-maandelijkse ‘After-work’ voor
de professionals waar we de
nieuwe selectie van producten
voorstellen waarvoor je jetons kan
verzamelen en kan sparen voor een
resem verschillende zalige cadeaus..
We stellen je telkens de nieuwe
promoties voor maar deze keer wordt
de aftrap van een heuse magazijnmàànd gegeven ! Extra verwennerij met
een goodie bag & een nieuwe lading
‘superplumber’ t-shirts én de open
deur uitnodigingen voor jou en je
klanten liggen klaar.. Aperol, pintjes &
Hugo staan nazomers & fris te wachten
.. de àllerbeste verse meatballs sluiten
de werkweek stevig & lekker af !

14 SEPTEMBER - 14 OKTOBER

%

1 maand lang, magazijnmaand ! Het
afhalen of laten leveren van directe
bestellingen wordt deze maand totzelf
per enkel stuk gigantisch interessant.
Alle reden om er veel stuks van te
maken .. Deze magazijnmaand gaat
enkel over installatiemateriaal op
voorraad en er zijn een paar
uitzonderingen
(Sanbloc
&
systemfix, onderdelen, pallet- &
hoeveelheidsprijzen enz). Voor een
extra korting op toéstellen of
toonzaal&
klantenbestellingen
wacht je best de periode van de open
deur af voor die extra’s.

OPEN DEUR WEEKEND
OPEN DEUR WEEK

ZAT 19 & ZON 20 OKTOBER
Dé nazomerse traditie om in oktober
ons open deur weekend te organiseren is er uiteraard weer ! Tijdens
dit weekend voorzien we alle bezoekers van lekkers en fris, maar vooral
kan jij of/en je klant een bestelling
plaatsen met een extra korting van 5%.
De resem nieuwigheden en nieuwe
producten die we deze keer in onze
toonzaal klaar hebben en laten zien is
enorm ! Wil je een rondleiding door de
nieuwigheden tijdens dit weekend voor
jou en/of je medewerkers, .. maak
gerust een afspraak !

19 OKTOBER - 26 OKTOBER

%

Nog een hele week kan je je
bestellingen plaatsen met een extra
korting van 5%. Tot zaterdag 26
oktober werkt de toonzaal op volle
toeren om jou en je klanten te
ontvangen en verwennen met die
extra. Heel welkom uiteraard !

