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We mogen weer!
Het lijkt erop dat de pandemie eindelijk echt op z’n retour is en dus heeft

minister Kuipers onlangs f linke versoepelingen van de coronamaatregelen
aangekondigd. Dat is voor iedereen goed nieuws, maar vooral voor onze klanten

in de horeca en de evenementenbranche. 

We hebben direct gemerkt dat zij er echt weer zin in hebben want we
ontvingen al verschillende aanvragen voor o.a. nieuwe menukaarten in
restaurants, f lyers voor beurzen en promotiemateriaal voor festivals en

evenementen. Wat een feest om dit weer te kunnen verzorgen voor al die
ondernemers die eindelijk weer de deuren mogen openen!

Een cadeautje van ons voor jou!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f663679326b3664376137


Als het goed is heb je inmiddels onze bureaukalender voor 2022 (en alvast een
stukje van 2023) ontvangen. Een cadeautje van ons voor jou.

Op de kalender kun je uiteraard zien welke datum het is vandaag; dat is
tenslotte het doel van een kalender. Maar er is meer… We laten door middel

van een klantcase zien waarvoor je allemaal bij ons terecht kunt.

Geen kalender ontvangen of zou je er graag nog een willen voor bijvoorbeeld
een collega? Stuur ons een mailtje. Met plezier sturen we je graag een

bureaukalender toe.

Ik wil graag een kalender ontvangen

Heb jij hem al gezien?

https://www.gcc.nl/contact-met-gcc/


1 maart nationale
complimentendag
Afgelopen dinsdag was het nationale
complimentendag. Daarom deelden
wij speciaal door onszelf  ontworpen én
geproduceerde complimentenstickers
uit aan collega’s, klanten en bezoekers.

PERSOONLIJK ONE STOP SHOP RECLAME STUDIO

In de maand februari stonden we met een p(l)akkende boodschap op
verschillende led-schermen langs de A15 en de A27. We brachten hiermee ons

product ‘stickers’ onder de aandacht. We maken stickers voor allerlei
toepassingen. 

Van functionele stickers zoals bijv. keuringsstickers, tot reclamestickers zoals
bijv. vloerstickers met campagne uitingen. Overweeg je om ook stickers in te

gaan zetten? Vraag ons naar de mogelijkheden, samen komen we altijd tot een
goed resultaat. Kijk voor meer informatie over stickers op onze website.  

Meer informatie

https://www.gcc.nl/product/functionele-stickers/
https://www.gcc.nl/product/reclame-stickers/
https://www.gcc.nl/stickers/


Einsteinstraat 1
4207 HW Gorinchem
+31 (0) 183 628 288

Gijzenveld 5
4817 ZE Breda
+31 076 520 9449

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u
recent of in het verleden zaken hebt gedaan
met GCC print professionals. Geen e-mails

meer ontvangen? Dan kunt u zich
gemakkelijk uitschrijven.

Uitschrijven mailing

GCC print prof essionals

https://www.facebook.com/gccprintprofessionals
https://www.linkedin.com/company/gcc-personal-printers-gorinchem/
https://www.instagram.com/gcc_print_professionals/
https://api.whatsapp.com/send?phone=0031619347685
tel:0031183628288
tel:0030765209449
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https://www.mailerlite.com/

