Betreft: Samenwerking, distributie en technische ondersteuning Benelux
Geachte relatie,
Om u als relatie beter en sneller te kunnen ondersteunen met ons assortiment
Houtfix AST vuller producten hebben wij in de firma Greenpaints de partner
gevonden voor de Benelux.
In de tijd van snel kunnen leveren en snelle ondersteuning te kunnen bieden heb
ik de beslissing genomen om de distributie, verkoop en ondersteuning over te
dragen aan Greenpaints. De afgelopen maanden is gebleken dat ik in
Greenpaints de volwaardige partner heb gevonden.
Ben ik dan van het toneel verdwenen? Nee. Ik zal er voor u zijn door mijn energie
te steken in ondersteuning en begeleiding van Greenpaints en waar nodig in de
markt.
Daarom even voorstellen:
Greenpaints een jonge onderneming die met ‘groenere verf en reparatie
middelen’ de wereld een stuk mooier en duurzamer maakt. De samenleving
verandert. Mensen gaan bewuster en gezonder leven en staan dichter bij de
natuur. Het uitgebreide assortiment duurzame verven en het Houtfix AST vuller
concept sluiten hier perfect op aan. De kernwaarde van Greenpaints is het
leveren van kwaliteit en het geven van het beste advies door een persoonlijke
benadering.
Contactgegevens:
De heer Erik Waanders
Magazijn: Klavermaten 65, Unit 15, 7472 DD Goor, Nederland
Kantoor: De Wanne 35, 7475 GE Markelo, Nederland
Algemeen: +31 (0547) 820 996 | Mobiel: +31 (06) 28 27 18 80
E-mail:
info@greenpaints.nl | Webshop: www.greenpaints-shop.com
Uitnodiging:
Op 6,7 en 8 november 2018 staat Greenpaints met een uitgebreide Houtfix
demonstratie op de SGA Vakdagen & Verticaaldagen te Gorinchem. Dit is de
vakbeurs voor schilder- en onderhoudsbedrijven. Graag maken ze dan kennis met
u en praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u er graag naar toe en heeft u nog geen toegang?
Vraag eenvoudig gratis E-tickets aan:
1. Ga naar www.evenementenhal.nl/sga-verticaaldagen
2. Log in met de registratiecode: 71800037162
3. Vul uw gegevens in
4. Na registratie ontvangt u uw e-ticket(s) per e-mail
5. Print uw e-ticket(s) uit
Heeft u nog vragen, aarzel dan niet contact met mij of Greenpaints op te nemen.
Wij vertrouwen erop met deze samenwerking u beter en sneller te kunnen
ondersteunen. Zo kan er snel geleverd worden en is een nieuwe Houtfix website in
de maak.
Met vriendelijke groet,
Houtfix Benelux
Ahornweg 5
5722 Niedernsill
Austria
Hans de Vries

