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Nieuws van 2010
December 2010
een complete serie "cadeautjes" visitekaartmapje, of rijbewijs of
pas etui.
paspoortetui en notitieboekje met bedrukt schrijfblokje.
Wij hebben deze mogen maken voor Hofmans Associates.

November 2010
Dat we kunnen stansen is u bekend.
Ook dat we loonstansen en "u het zo gek nog niet kunt bedenken"
of we stansen het?

Oktober 2010
Trainingsmappen:
U bedenkt het ontwerp en / of bedrukking, wij maken er plaatje van
een map van.
Gelast, gestanst of omplakt , alles is mogelijk.
klik HIER voor meer trainingsmappen uit pvc, polypropyleen of
karton.
klik op de foto en ga naar www.keffekt.nl

September 2010
Niet nieuw, wel belangrijk ... sponsoring van
UNICEF.
Plastifix draagt UNICEF een warm hart toe en
sponsort UNICEF waar mogelijk.
Voor meer informatie over UNICEF klik op het
UNICEF logo.
Voor meer informatie over wat Plastifix doet voor
UNICEF,
klik onder de menuknop "Over ons" op Plastifix en
UNICEF.

Augustus 2010

Helemaal compleet
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Voor Van Oord Nederland hebben wij de Scheepsdocumentatie en
veiligheidsmappen mogen maken met bijbehorende interieur.
Showtassen, tabbladen en de complete inhoud qua tekst.
Aan boord van de schepen staan onze boeken en van alles ook
een set op het hoofdkantoor.
Mooi plaatje!, we zijn er trots op!

Juli 2010

prettige vakantie!
Ook dit jaar valt onze zomerproductiestop in juli.
machines staan stil, verkoop en planning blijven bereikbaar.
Orders tijdens de stop geplaatst; 16 juli tot en met 2 augustus,
worden "verrassend" bevestigd.

Nieuwtje tussendoor
weer een jubilaris!!
Het kan niet op,
Ook onze Gitta werkt al weer 25 jaar "bij de zaak", zij koos voor
chocolade!

Juni 2010
"Enkhuizer Oranje Gevoel"
Voor Alkor Draka hebben wij "oranje kroontjes" mogen maken uit
Touch folie. voor meer "oranje gekte" klik op de foto

Mei 2010
Dat wij voor bij uw schrijfmap, notitieblok of omslag bedrukte bloks
kunnen leveren is algemeen bekend.
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Dat we nog veel meer kunnen leveren in deze wellicht niet,
kijkt u even op http://www.promotionalpaperproducts.nl/

April 2010
in opdracht van en in samenwerking met Manon Jamin,
conceptuele vormgeving is er een serie handboeken Horeca en
veilig ondernemen geproduceerd met een heel bijzondere
uitstraling.
Kijk ook eens op de site van Manon, klik op deze link

Maart 2010
Voor Yvonne Bosman ProMotor hebben wij de banden mogen
maken voor het afvalproject op de basisscholen.
http://www.bosman-promotor.nl/

klik op de foto voor een vergroting
met het persbericht

Februari 2010
5 leerlingen van het RSG in Enkhuizen, Atheneum, profiel A&W
bezochten ons bedrijf om een werkstuk te kunnen maken over
Natuurwetenschappen en produceren.
voor 'n bloemlezing uit het verslag van Sophie klikt u op de foto.

Januari 2010
voor 2010 wensen wij u veel geluk en gezondheid & 'N
wegebbende crisis toe.
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