Du Baj presenteert in samenwerking met de
Agrimarkt supermarkt keten; unieke,
duurzame en maatschappelijk bewuste
designer boodschappentassen, exclusief
verkrijgbaar aan de kassa bij de volgende
Agrimarkt vestigingen
Goes
Middelharnis
Oud Beijerland
Roosendaal
Vlissingen
Ter vervanging van de eigen Agrimarkt
shoppers en plastic tasjes voor de speciale
actieprijs van slechts € 1,- per tas!

ADVERTEREN
Op onze bijzondere boodschappentassen kunt
u als ondernemer adverteren tegen een zeer
gunstig tarief. Er zijn per tas 14 ruimtes aan
elke zijde van 5 x 5 cm beschikbaar. Zwart-wit.
Per branche 1 vermelding. Wees er dus snel
bij.
DESIGNER TASSEN
Deze promoshoppers worden door Illi Graphics,
beter bekend van de Zeeuwse Missjes, in een
tweetal unieke designs uitsluitend voor dit
bijzondere project vervaardigd.

WWW.PROMOSHOPPERS.NL
Naast uw advertentie op deze tassen, welke
zichtbaar bij de kassa’s hangen in de Agrimarkt
supermarkten, krijgt u ook een vermelding op
de website www.promoshoppers.nl met een
doorlink naar uw eigen site. Op elke
boodschappentas staat de URL
www.promoshoppers.nl inclusief scanbare QR
code DUIDELIJK vermeldt.
HUIS AAN HUIS

Specificaties van de shoppers








Inhoud circa 21 L
lengte x diepte x breedte 36 x 33 x 18 cm
Verstevigde bodem middels plastic plaat
Doorgestikte hengsels voor draaggemak
Zeer stevig en waterdicht (woven PP)
Formaat past in standaard fietstassen

De boodschappentassen liggen vanaf medio
november 2014 tot en met medio januari 2015
in de winkels en tijdens de maand rondom
Pasen 2015. Gedurende die periodes zal er in
de huis aan huis verspreide folder van de
Agrimarkt, alsmede in alle vestigingen en op de
website van Agrimarkt herhaaldelijk
geadverteerd worden voor deze unieke tassen.
Tevens prijkt de naam en of het logo van uw
onderneming op een banner in de winkels van
de Agrimarkt tijdens deze beide actieperiodes.

VAN DE ACTIEPRIJS VAN 1 EURO PER TAS
GAAT ER € 0,50 NAAR DE STICHTING KIKA!
GOEDE DOEL STEUNEN
De stichting KIKA zal dan ook tijd en
aandacht besteden aan de promotie van deze
unieke boodschappentassen. Daarbij zal de
afdracht aan KIKA door Du Baj vooraf worden
gedaan, u heeft hier geen omkijken naar,
doch de consument associeert uw
onderneming met een gulle gift aan het
goede doel in de strijd tegen kinderkanker.

NETWERKBIJEENKOMST MET PERS
Bij de lancering van de tassen wordt er voor
de adverteerders een bijeenkomst
georganiseerd, waarvoor tevens de pers zal
worden uitgenodigd, middels een persbericht.
Dit unieke project zal zeker niet onopgemerkt
blijven! Ook u als adverteerder ontvangt een
invitatie voor deze feestelijke bijeenkomst.

