Vrijblijvend offerteformulier
Contactpersoon
Organisatie
E-mailadres
Telefoonnummer
Beoogd bedrag per
geschenk
Aantal geschenken
Suggestie voor
producten*

sap / gestoofde peren / eieren /
vers fruit / walnoten / bakmixen /
jam / appel-peer stroop / vlees /
dessertsaus / kakelroom/ eieren /
molenmuesli / Italiaanse kruidenkaas / fenegriek kaas / jonge kaas

Eventuele andere
producten die u wilt
toevoegen
Type verpakking

doos met print - houten kist - iets
anders namelijk:

* doorhalen wat niet van toepassing is. U krijgt in de offerte
een specificatie van de producten (smaak +
hoeveelheid+prijs). Liever iets anders? Laat het ons weten.
Stuur een foto/scan van dit formulier naar
info@appeltje-eitje-automaten.nl

Dit geschenk
valt gegarandeerd
in de smaak!

Een eindejaarsgeschenk van Appeltje - Eitje:
bevat pure en verse producten van onze boerderijen
is op maat samen te stellen
is origineel
valt zeker in de smaak bij uw klant / medewerker
is van hele goede kwaliteit
wordt met zorg ingepakt

Het concept Appeltje - Eitje
Wij, Sven en Gertjan, leveren met Appeltje - Eitje superverse
producten rechtstreeks van onze boerderijen (Dodewaard en
Opheusden) naar automaten in winkelcentra. Profiteer ook
zakelijk van onze pure en verse producten en stel uw eigen
eindejaarsgeschenk samen voor relaties en medewerkers.
Pluimveehouder Gertjan levert:
- Bruine scharrelplus eieren
- Witte vrije uitloop eieren
- Kakelroom
- Kippenvlees
Fruitteler Sven zorgt voor:
- Appels, peren, walnoten
- Gestoofde peren in pot
- Diverse soorten pure sappen
- Rauwmelkse (kruiden) kaas
En meer!

Zelf samenstellen is heel eenvoudig
Kijk op de achterzijde van deze flyer en:
- selecteer welke producten u wilt
- kruis aan welke verpakking u mooi vindt
- noteer of er specifieke wensen zijn m.b.t. de
samenstelling (bijv. het toevoegen van een product die
niet in de lijst staat opgenomen).
- maak een scan/foto van het ingevulde overzicht en mail
dit naar: info@appeltje-eitje-automaten.nl.
U krijgt van ons zo snel mogelijk een geheel vrijblijvende
prijsopgave. Meer weten over ons en onze producten?
Kijk op www.appeltje-eitje-automaten.nl

