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U leest nu de eerste nieuwsbrief van Confix. Deze 
hopen we 4X per jaar uit te geven. Met steeds een 
aantrekkelijke aanbieding. Weet u trouwens dat 
Confix een uitgebreid assortiment heeft waar u uw 
voordeel mee kunt doen? Denk aan:
• Bedrijfs- en promotiekleding
• Horecakleding
• Zorgkleding
• Horeca/Hotelbenodigdheden
• Persoonlijke beveiligingsmiddelen (PBM’s)

Dus ook voor handdoeken, badjassen, 
theedoeken en badlakens bent u bij Confix aan 
het juiste adres. Vraag naar onze scherpe prijzen 
en aanbiedingen!

( 0577 492367 BEDRIJFSKLEDING MET EEN EIGEN GEZICHT

Geef uw mening!

Nieuw! Give aways 
by Confix

Wilt u ons alstublieft laten weten wat u van onze nieuwsbrief vindt? Beantwoord deze mail en geef 
ons uw mening. Doe mee! U maakt kans op een lekker warme fleece-deken! Klik hier.

U kunt ook bij Confix terecht voor fraaie en 
aantrekkelijk geprijsde relatiegeschenken en 
geschenkjes. Van drinkfles tot handtas en van 
een handige sleutelhanger met lamp tot en met 
flessen wijn. En heeft u zelf een goed idee om 
iets weg te geven aan uw relaties? Bel met ons 
en we maken samen een prima aanbieding!

Bij uw eerste bestelling een 
fles lekkere rode wijn gratis!
Bestel nu uw give aways bij Confix en u ontvangt een fles heerlijke rode wijn. 

Klant aan het woord
Lunenberg Advocaten uit Nunspeet werkt 
voor particulieren en ondernemers. Ook voor 
mediation kunt u bij hen terecht. Zij zijn een 
tevreden afnemer van Confix Workwear. 
“De drijvende kracht achter Confix is Jan 
Bronkhorst en daar zijn we blij mee. Net als 
bij ons maakt de mens toch het bedrijf. Wij 

vinden Jan, behalve een aardige kerel met een 
goed gevoel voor humor, iemand op wie je kunt 
vertrouwen. Gemaakte afspraken, of die nu op 
schrift zijn gesteld of niet, zullen door hem 
worden nagekomen. Bij Confix geldt, net als bij 
Lunenberg overigens, ‘een man een man, een 
woord een woord’. Wij zijn dik tevreden.”

mailto:info%40confix.nl?subject=Mijn%20mening%20over%20Confix%20Newsletter

	Knop 3: 
	Knop 6: 


