


Intro Intro

Ze komen er weer aan, de bijzondere, seizoensgebonden momenten die gevierd 
kunnen worden met een kaartje! 
Net als ieder jaar is onze seizoenscollectie weer in een fris jasje gestoken door mid-
del van updates in bestaande collecties en door aanvullende, nieuwe collecties. Want 
bijzondere momenten verdienen een Paperclipkaart.

Dit jaar introduceren we naast ons standaard Paperclip seizoens assortiment nog 
twee American Greetings seizoenscollecties; namelijk een Valentijnscollectie en een 
Moederdagcollectie. Deze series hebben een goede afwisseling tussen Engelstalige 
en Nederlandstalige teksten en bevatten speciale rubrieken, zoals moederdagkaarten 
voor onder andere schoonmoeders, oma’s en aankomende moeders.
Maar ook onze eigen collecties zijn uitgebreid met extra bijzondere rubrieken, zoals 
de bonusvaders en -moeders, die natuurlijk ook in het zonnetje gezet mogen wor-
den met Vader- en Moederdag. En Valentijnskaarten zijn al lang niet meer alleen 
voor anonieme liefdes, dus we hebben ook talloze kaarten om te laten weten hoe-
veel een vriendschap of familieband voor je betekent. Daarnaast hebben we in de 
Geslaagdcollectie bijvoorbeeld aan de scholieren gedacht die het jammer genoeg niet 
hebben gehaald of die nog even een steuntje in de rug nodig hebben voor de laatste 
loodjes. Kortom, genoeg diversiteit om voor iedereen een leuke, passende kaart te 
vinden.

Dus laat Valentijnsdag, Pasen, Moederdag, Vaderdag en het eind van het schooljaar 
maar komen, want met een kaartje maak je van elke gelegenheid een feestje!



Valentijn AG SfeerbeeldValentijn AG SfeerbeeldValentijn AG

Nieuw



Love you more valentijn StylesLove you more valentijn Stylesvalentijn StylesLove you more



maxi maxi/jumbomaxi maxi/jumbomaxi/jumbomaxi/jumbo



communie pasencommunie pasencommunie pasen



moederdag AG sfeermoederdag AG sfeermoederdag AG

Nieuw



moederdag vaderdagmoederdag vaderdagmoederdag vaderdag



geslaagd styles geslaagd sotageslaagd styles geslaagd sotageslaagd styles geslaagd sota



seizoenscombi seizoenscombiseizoenscombi seizoenscombiseizoenscombi

Helaas hebben niet alle winkels de ruimte of 
gelegenheid voor zo’n uitgebreide seizoenscol-
lectie. Maar niet getreurd, want speciaal voor 
die winkels bieden wij  ook een seizoenscombi 
wenskaartenmolen aan! 

In plaats van alle verschillende seizoenscollec-
ties, die veel ruimte in beslag nemen, kunnen 
de diverse feestmomenten samen in één wens-
kaartenmolen geplaatst worden. Zo kunnen 
klanten nog steeds vrolij ke kaarten sturen voor 
alle feestelij ke gelegenheden en wordt er tegelij -
kertij d ruimte bespaard. 

Aan het begin van het jaar wordt een lege 48-
vaks molen geleverd die gedurende het voorjaar 
met diverse seizoenskaarten gevuld kan worden. 

Om te beginnen wordt de molen natuurlij k 
deels voorzien van liefdeskaarten om Valentij ns-
dag te vieren. Hierbij  kunnen desgewenst kaar-
ten worden besteld voor Communie, Lentefeest 
en/of Vormsel. Na Valentij nsdag komen de kaar-
ten voor Moederdag en Pasen in de winkel. Als 
deze momenten ook weer achter de rug zij n 
gaan we over op Vaderdag, Geslaagd en Bedankt 
Juf/Meester. Deze laatste levering kan ook nog 
aangevuld worden met Op Kamp. Alle kaarten 
worden geleverd met passende backcards. 
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