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UNIEKE ACTIE
 Weekend klant

van deWeekend klant
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Eerst en vooral: wist je dat de “Dag van de Klant” verandert 

naar “Weekend van de klant”? Hou hier zeker rekening mee. 

Er zullen dus (nog) meer klanten cadeautjes verwachten.

Wij willen u hierbij helpen en bieden u ons nieuw product apero Mediterrano aan met een sterke 

2+1 actie!!  Dit zal handig per stuk verpakt zijn zodat u geen enkele manipulatie hoeft te doen, noch 

snijden, noch in inpakpapier verpakken. Makkelijker kan niet!

Maar… er is veel meer! Wij willen onze rol als partner in de sector ten volle 

opnemen en de slagersambacht eens extra in de kijker zetten. Dergelijke 

campagnes werken ondersteunend en komen het imago van het vlees en 

onze vakmannen ten goede. Wij zullen daarvoor dan ook de grote middelen 

inzetten via radioreclame (Q-Music, Radio 2) en via de geschreven pers (HLN 

en Het Nieuwsblad). Hierbij zullen wij de consument aanzetten om zijn gratis 

Apero salami af te halen bij zijn slager. Alle deelnemende winkels zullen op 

onze website www.bourgon.be vermeld worden zodat de consument snel 

terugvindt waar hij terecht kan. Zorg dat u er zeker bij bent!

Klantnummer:

Naam winkel:

Vertegenwoordiger:

Apero Mediterrano per stuk verpakt/omverpakking 50st.       AANTAL:                          (x50)

Vers van het Mes / Frais à la Découpe
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30  SEPTEMBER & 1  oktober

deadline?
Wij hebben uw bestelling absoluut nodig voor 31 augustus. 

Gezien het rijpingsproces van dit salamietje kunnen wij na 

deze datum geen bestellingen meer bijnemen. Maar wacht 

aub niet tot de laatste week. Stel uw bestelling niet uit.

Ik neem deel !

Bezorg deze bon aan uw vertegenwoordiger of bezorg ons deze via marketing@franky.be of op fax. nr. 056 68 76 23
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de voordelen voor u samengevat:•	 U	hoeft	niet	langer	na	te	denken	of	te	twijfelen	over	welk	cadeau	u	dit	jaar	weer	zal	geven.•	 Een	sterke inkoopactie 2+1 verlaagt uw investering of inbreng drastisch.•	 U	geeft	een	product	dat	uw	klant	absoluut	zal	appreciëren,	is	ideaal	als	‘tapas’	bij	de	aperitief.•	 Uw	naam	verschijnt	op	onze	website	als	deelnemende	winkel.		 Wij	zetten	alles	op	alles	om	extra	cliënteel	naar	uw	zaak	te	krijgen.•	 U	krijgt	van	ons	een	deursticker	ter	aankondiging	van	de	actie.•	 Grootschalige	campagne	via	diverse	media:	Radio	2,	Q-Music,	Het	Nieuwsblad	en	Het	Laatste	Nieuws.

Vers van het Mes / Frais à la Découpe
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De consument kan snel zijn Bourgon-winkel zoeken 

op www.bourgon.be. Als u deelneemt aan deze actie, 

zal ook uw zaak terug te vinden zijn.

Uw zaak op onze website

MIS DEZE ACTIE NIET !

Apero MediterranoDeze Apero Mediterrano is een lekkernij met een Zuiderse toets. Een heerlijk salamietje met een kleurrijke en smaakvolle coating van olijven, look en andere specerijen. Dit hoogwaardig product is ideaal bij het aperitief, sfeervol met de hand gesneden.
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