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Hasselt, juni 2018
Geachte,
Als textielgroothandel met 60 jaar ervaring kan onze firma steeds dat tikkeltje meer bieden inzake
kwaliteitsproducten door een correcte prijsvoering aangevuld met adequaat advies.
Naast textielwinkels en bedrijven willen wij bij deze ons nu ook richten tot de betere kapsalons.
Wij kunnen u dan ook enkele interessante producten aanbieden met een goede
prijs/kwaliteitsverhouding:
SPEC. KAPPERSHANDDOEKEN
1) Kwaliteit “JIRI” 450gr/m2 		
50/100
70/140
Indanthrene geverfd/stukverf 		
3,43E 		
6,86E
Enkel garen / 100% katoen / verpakt per 6st (50/100) 3st (70/140)
Kleuren: wit / donkergrijs / ivoor / oker / oud roze / groen / blauw / lichtgrijs / zand
2) Kwaliteit “ENZO” 330g/m2
Afmeting: 50/80
Indanthrene geverfd/stukverf
Enkel garen / 100% katoen / verpakt per 12st
Kleuren: wit: 1,65E en zwart: 2,29E
!! DEZE ARTIKELEN KUNNEN IN ONS BORDUURATELIER GEPERSONALISEERD WORDEN
Met de voetbalgekte van het WK in Rusland voor de deur zou u aan uw klanten ook volgende
RODE DUIVELS-attributen kunnen aanbieden: zie www.benjo (promoties)
SPORTSJAAL 30/150 : 3,50E HANDDOEK 50/100: 3,86E
Verder kunnen wij U een nagelnieuwe juwelencollectie voorstellen aan GROOTHANDELSPRIJZEN
(wegens eigen productie) Zie bijgevoegde folder.
Eveneens een zeer commercieel product wat U zou kunnen aanbieden is de MANICURE SET.
Prijs: 1,98E - meer info op aanvraag - zie www.benjo.be (promoties)
In onze bedrijfsfolder vindt U meer info over onze collecties, nu ook voor U verkrijgbaar aan
Groothandelsprijzen (+/- ½ winkelprijs). Zie www.benjo.be
OOK KAN U MEEGENIETEN VAN ONZE ZOMERACTIE VANAF 4 JUNI a.s. (zie bijgevoegde flyer)
Openingsuren: MA t/m VRIJ: 9.00u-12.30u en 13.30u tot 18.00u uitgez. Vrijdag tot 16u
DONDERDAGAVONDEN STEEDS GEOPEND TOT 22u.
Ps prijzen steeds excl btw (21%) / kontante betaling bij afhaling toonzaal (BC of cash) of
vooruitbetaling bij verzending.

Vriendelijke groeten,
B. Borzee

