‘Samen bewan del en we de rou te
n aar een h e id in verpakkin g en .’

Je bent al een aantal jaar succesvol aan
het ondernemen en vindt het geweldig. De
zaken gaan goed. Het bedrijf groeit in
kennis, expertise en waarde.

Toen je startte liet je een logo en een
huisstijl maken, of je ontwierp het
helemaal zelf. Je koos een aantal
verpakkingen uit die mooi aansloten bij je
producten en liet deze bedrukken in jouw
(nieuwe) huisstijl.

Door de tijd heen zijn er andere
verpakkingen bijgekomen. Je bent gaan
wisselen van formaten en kwaliteit. De
bedrukking werd hier en daar een beetje
aangepast. Stuk voor stuk mooie
verpakkingen. Maar kijkend naar het
geheel, bekruipt je een ongemakkelijk
gevoel.
‘Waar is de eenheid?‘

Waarschijnlijk hik je er tegenaan. Je wilt
wel veranderen, maar waar moet je
beginnen? En dus schuif je het al een tijd
voor je uit. En dat begrijpen wij.

Zet samen met ons DE stap en kies voor
een vernieuw(en)d verpakkingsassortiment.
Hoe we dat doen?

De één-op-één verpakkingsscan wordt bij jou op
locatie verzorgd door een van onze
verpakkingsspecialisten en duurt ca. 2 uur.
We inventariseren je huidige complete
assortiment. Welke producten verkoop je en
welke verpakkingen gebruik je daarvoor?
Voldoen je verpakkingen nog qua formaat en
kwaliteit? Zou je met minder verschillende
verpakkingen af kunnen? Waar liggen de
pijnpunten van de chaos?
Eenmaal terug op de zaak maakt de
verpakkingsspecialist samen met de afdeling
Marketing, Inkoop en Studio jouw
verpakkingsadvies op maat incl. logo restyle.

Besluit je het advies door te voeren in een
volledig (ver)nieuw(d)e verpakkingslijn,
dan zullen wij de ontwerpkosten voor onze
rekening nemen middels een
drukvoorbereidingskosten-overeenkomst.
Ook kunnen wij je verpakkingen op
voorraad nemen en op afroep bezorgen.

Er is weer eenheid in jouw verpakkingslijn.
Met jouw nieuwe eigentijdse en
gepersonaliseerde verpakkingslijn laat je
jezelf en je bedrijf zien zoals je bent.
Je kunt weer trots zijn op de uitstraling!

Gratis verpakkingsscan
t.w.v. Є 250,Geef je vandaag nog op door inlevering van onderstaande bon.

Naam bedrijf:
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E-mail:
Telefoonnummer:

Havelaar verpakkingen BV is groot in het leveren van verpakkingsmaterialen. Wij zijn een dynamische groothandel in (gepersonaliseerde)
verpakkingsmaterialen waarbij de service veel verder gaat dan alleen het
leveren hiervan. Het assortiment bestaat uit ca. 30.000 artikelen,
voornamelijk verpakkingsmateriaal voor de voedingsmarkt. Tot onze klanten
behoren de ambachtelijke brood- en banketbakkerij, industriële bakkerijen,
het levensmiddelenkanaal en food- en non food formules.
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