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Nieuws van 2009
December 2009
"Hebbeding"
als dank voor de opdrachten, aanvragen en leuke contacten
zenden wij deze maand een klein presentje rond,
een card of passenmapje, handig voor in de tas of binnenzak.
Door het apart ingelast interieur geschikt voor 12-16 passen,
daarbij ook nog voorzien van een handig mini schrijfblokje.
Wat dacht u van een dagje shoppen met alle passen van
de "winkel stad" in één mapje?
Hebbeding niet ontvangen en u wilt hem wel?
even bellen met 0228-318032
of stuur een mailtje via ons contactformulier
met als onderwerp "hebbeding"

November 2009
Wie heeft ze niet de bank-klant-tank-club en korting passen.
Wij maken daar reuze leuke etuitjes en mapjes voor in diverse
kleuren, materialen en uitvoeringen.
Exact zoals u het wilt.

klik op de foto voor een vergroting

Oktober 2009
Showtassen,
onze special is de showtas met soufflet, deze "vouw" geeft extra
ruimte, wel 2 cm.
Daar kunt u flink wat papier in kwijt.
Maar ook voor hele kleine dingen, 'n cd-rom of materiaalstalen
lassen wij showtassen op maat .

klik op de foto voor een vergroting

September 2009
we zijn van alle markten thuis, ook voor "postprotectors" ( doelpaal
beschermers) kunt u bij ons terecht.
ze worden voor u op maat gemaakt en bedrukt.
klik op de foto voor een aantal voorbeelden

file:///E:/Cas/Stradas/Opdrachtgevers/Plastifix/Kopie%20site/wat%20nieuws%20was... 11-12-2013

Nieuws pagina Plastifix B.V.

pagina 2 van 4

Augustus 2009
Leuk voor in de vakantie.......kunst met Plastifix Blauw.
Arthouseconcepts gebruikte onze folie voor Shelter 2 langs de
Grote Sloot bij st. Maartensbrug,
Meer kunst kunt u zien bij Arthouseconcepts op de
zondagmiddagen
van 12 tot 5 ( tot zondag 23-8-2009)
info http://www.arthouseconcepts.nl/
klik op de foto voor een aantal voorbeelden

Juli 2009

prettige vakantie!
Ook dit jaar valt onze zomerproductiestop in juli.
machines staan stil, verkoop en planning blijven bereikbaar.
Orders tijdens de stop geplaatst, 10 t/m 27 juli worden
"verrassend" bevestigd.

Juni 2009
in opdracht van de Beeldenfabriek maakten wij een opblaasbare
verpakking
voor de presentatie van een "project over de toekomst"
het eindproduct had een futuristische uitstraling .

http://www.beeldenfabriek.nl/

Mei 2009
Trendiplast haakt in op het oranje gevoel,
en stuurt haar klanten en prospects een Royal-File map.

April 2009
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Presentatie van uw product of bedrijf,
wij maken er de geschikte map en omslag voor.
Voor alle uitvoeringen in karton of kunststof bent u bij ons op de
juiste plaats.

Hans 25 jaar "bij de zaak"
Nieuwtje tussendoor,
Hans, de jongste van de 2,
is 25 jaar "bij de zaak"
Hij koos voor slagroom.

Maart 2009

wist u dat wij (bijna) alles voor u kunnen inlassen?
van drukwerk in ringband of muismat
tot zand of water in covers en visitekaartjes
of uitnodigingen in opblaasbare kussens?
klik op de foto voor een aantal voorbeelden

Februari 2009
Toppoint verleende medewerking aan studenten van de Design
academy in Eindhoven.
Er werd een innovatief gordijn ontwikkeld die ook als "zitzak"
dienst zou kunnen doen.
De modellen werden vertoond op de Dutch Designweek, en wij
studeerden weer een beetje af. ;-)
Foto 1

|

Foto 2

http://www.toppoint.eu/

Nieuwtje tussendoor
Carmen is 12,5 jaar "bij de zaak"
Wist u dat alle Plastifixers samen, 9 in getal, 189 jaar "bij de zaak
zijn"
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( variërend van 33 jaar tot 6 maanden )

Januari 2009
wij wensen u een goed & positief 2009.
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