
Het creative dm factory team  is klaar voor de oranje zomer !
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Promoot jouw 
actie en stuur 
je doelgroep 
het TeamNL 
wedstrijd
schema.

Maak collega’s 
betrokken en 
stuur het EK 
speelschema. 

Bedank 
relaties en 
stuur een  

Max support 
pakket.

<Naam>, laten wij 
er samen een succes 

van maken!

Scan de QR code met de camera 
van je telefoon.

(Met nieuwe Android en Apple updates kom 
 je direct in een Whats App bericht terecht)

foto van het juichende DMI team

Wil jij ook scoren deze Oranje Sport Zomer?

De Oranje Sport Zomer biedt talloze mogelijkheden om commercieel op in te 
haken en je klanten te verrassen. Hoe? Dat kan bijvoorbeeld met dit mailing 
product. Maar het kan ook in een geheel eigen uitvoering en huisstijl. Daar weten 
wij alles van en delen graag onze creatieve ideeën met jou. Wij helpen je deze 
Oranje Sport Zomer graag scoren bij je klanten. Het enige dat je hoeft te doen, is 
een afspraak met ons maken. Doen, hoor!

Kortom: het team van Creative DM Factory is klaar voor de Oranje Sport Zomer 
en helpt je graag om bij jouw relaties in de prijzen te vallen.

Bel of app voor 
een afspraak met 
Jacqueline ten Klei 
M 06 22 18 55 19 
T 0299 40 97 50 
Of gebruik daarvoor 
deze QR code. Handig!

dmimpressions.nl

Hier kan ook het <Bedrijfsnaam>team 
staan!

90489_DMi_SportMailing.indd   117-01-20   09:28
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EK Voetbal
12 juni t/m 12 juliFormule I   1 t/m 3 mei

Olympische Spelen
24 juli t/m 

9 augustus
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