Maak kans op een toegangskaart voor
Interpack 2017!
Beste Nele,
Het is zover, de driejaarlijkse verpakkingsbeurs Interpack komt eraan.
Deze editie is voor ons extra bijzonder, want we slaan er zelf ons tentje op.
En ú mag natuurlijk ook niet ontbreken: daarom geven we een aantal
toegangskaarten weg!

Interpack: interessant voor elke sector
Een verpakkingsbeurs, niets voor u? Toch wel! Want het Düsseldorfse
Interpack zet de volledige supply chain in de kijker. En richt zich op de
food- én non-foodsector. U doet er dus sowieso inspiratie op voor uw
bedrijf.

Zo maakt u kans op uw ticket
Zin in een dagje Düsseldorf? Waag dan nu uw kans:
laat vóór 10 april 2017 uw gegevens achter op
onze contactpagina en zet als onderwerp
‘Interpack 2017’. Hou eind april uw mailbox goed in
de gaten, want dan maken we de winnaars bekend
in onze nieuwsbrief.

WAAG OOK JE KANS VIA ONZE
CONTACTPAGINA!

Bezoek onze stand
Zet op Interpack zeker koers naar stand B22 nr 10C20-3 in hal 10. Want
daar ontvangen wij u met open armen. En doen we onder andere uit de
doeken hoe we onze machines van nul opbouwen. Niet te missen!

Maak nu uw afspraak
Wilt u dat we alvast wat extra tijd voor u vrijmaken? Maak dan nu uw
afspraak: bel naar Nele op tel. +32 14 22 47 18. Of mail haar op
nele@bimpackaging.com. Zo krijgt u zeker een antwoord op al uw vragen.

Interpack
Stand B22 nr 10C20-3, hal 10
donderdag 4 tot en met woensdag 10 mei 2017
van 10 tot 18 uur

Tot in Düsseldorf?

Vriendelijke groeten,
Sven Geukens
Managing Director

PS: Maak kans op uw toegangskaart voor Interpack 2017: bezorg ons uw gegevens vóór 10 april 2017!

Belgian Industrial Machines bvba
Bevrijdingslaan 17a - 2450 Meerhout
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief,
of omdat we in het verleden in contact getreden zijn, via de website, per
e-mail of een ander kanaal.
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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