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Schrijf.be - Esther Fokker, Coördinator

Van: Schrijf.be - Esther Fokker, Coördinator

Verzonden: woensdag 15 januari 2014 14:16

Aan: Schrijf.be - Esther Fokker, Coördinator

Onderwerp: Vier keer gefeliciteerd met onze nieuwe site 

From: Frank Hooijer - StuvEx [mailto:frank.hooijer@irmaco.eu]  

Sent: woensdag 11 mei 2011 15:52 
To: Inge Depeser 

Subject: Vier keer gefeliciteerd met onze nieuwe site  

 
 

 

   

Dag klant, 

StuvEx heeft een nieuwe website. En daarmee willen we u hartelijk 

feliciteren. Want u wint er liefst vier keer bij – door er gewoon een kijkje te 

nemen. 

  

1. Vind snel wat u zoekt 

Onze nieuwe website is informatiever, duidelijker, overzichtelijker. U vindt 

er meer informatie én sneller. Want we goten alles in een intuïtieve 

structuur en een heldere lay-out. En dat zeggen niet alleen wij. Bedrijven 

als Eisma Industrialmedia en Hollandsch Digital Media  namen al een kijkje, 

en waren aangenaam verrast. Kijk snel of ze gelijk hebben! 

  

2. Ontdek nieuwe wetenschappelijke informatie 

Registreert u zich op onze website vóór 30 mei? Dan krijgt u een 

academische primeur. Want we bezorgen u het nieuwe, nog nooit 

gepubliceerde artikel van wetenschapper en absolute stofexplosie-expert 

Ake Harmanny over quantificeren van explosie-effecten. Zo blijft u uw 

concurrenten een stapje voor. Registreer u dus nu! 

  

3. Drink op onze gezondheid 

Bij StuvEx is het niet al stofexplosies wat de klok slaat. Houdt u ook van een 

glaasje wijn? Registreer u dan op onze website voor 30 mei. Wij verloten 

onder de inschrijvers een heerlijke kist wijn. Gezondheid! 
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4. Privévlucht naar ons testcentrum 

Drie mensen die zich registreerden voor 30 mei krijgen wel een héle mooie 

prijs voorgeschoteld. Een rondleiding door ons testcentrum in het Duitse 

Kappelrodeck. Zo ziet u met eigen ogen hoe StuvEx uw veiligheid dag in 

dag uit garandeert, op een stevige, proefondervindelijke basis. Maar dat is 

niet alles. Ook het hotel en de maaltijden nemen we voor onze rekening. En 

… de privévlucht heen en terug vanuit Deurne. De moeite waard om u te 

registreren! 

  

Op zoek naar een snelsluitschuif? Benieuwd hoe StuvEx uw pneumatisch 

transport veiliger maakt? Of wilt u gewoon eens zien wie u bij ons aan de lijn 

hebt? Eén adres: de StuvEx-website. 

  

Vriendelijke groeten 

Frank Hooijer 

   © Stuvex - Uitschrijven    
 

 

 


