Inleiding
Ook dit jaar introduceert Paperclip een
uitgebreide

seizoenscollectie.

Want

naast alle standaard verzendmomenten,
zoals verjaardagen, een huwelijk, de
komst van een kindje en ga zo maar
door, zijn er in het voorjaar nog diverse
gelegenheden die een kaartje verdienen.
Het eerste moment aan het begin van het
jaar dat gevierd mag worden is natuurlijk
Valentijnsdag, want wat is Valentijnsdag
zonder leuke Valentijnskaart? Deze dag
van de liefde wordt opgevolgd door
feestelijkheden zoals Pasen, Moederdag,
Vaderdag en het eind van het schooljaar.
Al deze mooie momenten worden nog
eens extra bijzonder en feestelijk door
een mooie, leuke, lieve of grappige kaart.
Kortom, genoeg te vieren dus!

Valentijn styles

Love you more

Leuke liefdeskaarten die de boodschap luid en

Liefde uit zich op vele, verschillende manieren en

duidelijk overbrengen en schattige, kleine kaartjes

daarom biedt de Love you more Valentijnscollectie

die nog wat extra liefde toevoegen aan een bos

een grote diversiteit aan stijlen en maten voor elke

bloemen of cadeautje.

vorm van liefde!

P RO D UC TIN FO RM A T IE

P R O DUC TI NFO R M ATI E

Pakketinhoud:

64x4

Pakketinhoud:

60x3

Verkoopprijs:

€ 1,25 - € 2,50

Verkoopprijs:

€ 2,50 - € 2,95

Maxi

Maxi & jumbo

Pak dit jaar groots uit met Valentijnsdag en stuur

Ben je bang dat jouw liefdesboodschap niet

een originele maxi kaart voor een maximaal

duidelijk genoeg over komt? Kies dan voor één van

liefdesgebaar!

deze enorme jumbo kaarten!

P RO D UC TIN FO RM A T IE

P R O DUC TI NFO R M ATI E

Pakketinhoud:

16x4

Pakketinhoud:

11x4

Verkoopprijs:

€ 7,50

Verkoopprijs:

€ 7,50 - € 14,95 - € 16,95

Communie

Pasen

De eerste Communie is een bijzonder moment voor
kinderen in het Katholieke deel van Nederland en
Vlaanderen. Deze gebeurtenis markeert een stap in
hun leven die zeker gevierd mag worden met taart,
cadeaus en natuurlijk een kaartje!

De Paasdagen staan tegenwoordig helemaal in het

P RO D UC TIN FO RM A T IE

P R O DUC TI NFO R M ATI E

Pakketinhoud:

52x4

Pakketinhoud:

52x2

Verkoopprijs:

€ 2,50

Verkoopprijs:

€ 2,50

teken van gezelligheid en samenzijn. En daar sluit
onze vrolijke Paascollectie uitstekend bij aan.

Moederdag

Vaderdag

Er is niets zo bijzonder als je moeder. Daarom vieren

Niet alleen moeders verdienen het om een dag in

en steunen we alle moeders op de hele wereld met

het zonnetje gezet te worden, vaders verdienen

onze Moederdagkaarten. Per kaart gaat €0,25 van

dat net zo veel! Dus ook voor vaders hebben

de opbrengst naar het Rode Kruis om moeders en

we een ruim assortiment aan leuke en grappige

toekomstige moeders in crisisgebieden te helpen.

Vaderdagkaarten.

Zo bezorg je niet alleen je eigen moeder een fijne
dag, maar moeders wereldwijd. Want moeders
zijn onmisbaar!

P RO D UC TIN FO RM A T IE

P R O DUC TI NFO R M ATI E

Pakketinhoud:

52x4

Pakketinhoud:

52x2

Verkoopprijs:

€ 2,75

Verkoopprijs:

€ 2,50

Geslaagd styles

Geslaagd

Het einde van het schooljaar is altijd een spannende

Natuurlijk is het super leuk om naar iemand te sturen

periode, zowel voor degene die examen doen of

hoe fantastisch diegene wel niet is of dat je denkt

hebben gedaan en op de uitslag wachten. Voor al

dat de Einstein van deze generatie is opgestaan,

deze mensen hebben wij een uitgebreide collectie

omdat hij/zij geslaagd is. Vandaar dat we talloze

Geslaagdkaarten.

kaarten hebben om dit heuglijke feit te vieren.

P RO D UC TIN FO RM A T IE

P R O DUC TI NFO R M ATI E

Pakketinhoud:

52x3

Pakketinhoud:

60x3

Verkoopprijs:

€ 2,50

Verkoopprijs:

€ 1,99 - € 2,35 - € 2,65 - € 2,99

Seizoenscombi
Helaas hebben niet alle winkels de ruimte of

B E DANKT JUF/M E E STE R

PR ODU CTINFOR MATI E



gelegenheid voor zo’n uitgebreide seizoenscollectie.
Maar niet getreurd, want speciaal voor die winkels
bieden wij ook een seizoenscombi wenskaartenmolen
aan!
In plaats van alle verschillende seizoenscollecties,
die veel ruimte in beslag nemen, kunnen de diverse
feestmomenten samen in één wenskaartenmolentje
geplaats worden. Zo kunnen klanten nog steeds vrolijke
kaarten sturen voor alle feestelijke gelegenheden en
wordt er tegelijkertijd 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 het molentje natuurlijk deels
voorzien van liefdeskaarten om Valentijnsdag te

V alen tijn
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

24x4
€ 2,50

Commu n ie
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

24x4
€ 2,50

Pasen
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

24x4
€ 2,50

Moederdag
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

24x4
€ 2,75

V aderdag
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

12x4
€ 2,50

Geslaagd
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

24x4
€ 2,50

voor het super leuke
Schooljaar

L E NTE FE E ST

V O R M SE L

vieren. Hierbij kunnen desgewenst kaarten worden
besteld voor Communie, Lentefeest en/of Vormsel.
Na Valentijnsdag komen de kaarten voor Moederdag
en Pasen in de winkel. Als deze momenten ook weer
achter de rug zijn gaan we over op Vaderdag,
Geslaagd en Bedankt Juf/Meester. Deze laatste
levering kan ook nog aangevuld worden met. Op

Bedan kt ju f/mee ster
Pakketinhoud:
12x4
Verkoopprijs:
€ 2,50

Kamp. Alle kaarten worden geleverd met passende
backcards.

L en tefeest
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

12x4
€ 2,50

V ormsel
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

6x4
€ 2,50

Op kamp
Pakketinhoud:
Verkoopprijs:

12x4
€ 2,50

O P KAM P

VOOR HET
SCHOOLJAAR

Telefoonnummers:
+31 318563636
+32 34499299

E-mail:

verkoopbinnendienst
@paperclipcards.com

Website:

www.paperclipcards.com

