betreft: secretaressedag bestelling 21 april 2016
opdrachtgever

naam:										
contactpersoon:								
adres: 			
postcode / plaats:
[naam]
telefoonnummer:								
[adres]

asselsestraat 40
7311em apeldoorn

/
eenbloemNL

[postcode] [woonplaats]

t 055-3554585

levering
| afhalen *
[tav]

f 055-3554082

afleverdatum: 			
tijd: _ vm / _ nm
naam:										
contactpersoon: 								
adres: 										
betreft : Gooische
Vrouwen en						
Secretaressedag 2016
postcode
/ plaats: 		

bestel@gorkink.nl
www.eenbloem.nl
iban
NL96RABO0303370580
bic RABONL2U

ons kenmerk: [nr]

kies uit een van de volgende mogelijkheden:

kvk 08076296
btw NL806378001b01

nb.het
is
Wijversturen
zijn aangesloten
van boeketten
bij de Euroflorist,
bij ons in goede
Europa
handen.
’s grootste bloemen verzendorganisatie, dus ook buiten Apeldoorn

				omschrijving				prijs
Geachte [hr/mv] [aanhef naam],

		aantal

Claire					€
35,-			
Wat heeft Gooische Vrouwen nou
met Secretaressedag te maken? Anouk
, Cheryl, Claire en Roelien zijn
elegant wit groen boeket

vrouwen die waardering nodig hebben en dat heeft uw rechterhand gemeen. Daarom zijn de boeketten
naar de hoofdrolspelers van Gooische Vrouwen genoemd en heeft u weer een kans om uw waardering te
tonen voor uw secretaresse op donderdag 21 april – Nationale Secretaressedag.
Actie

Roelien				€ 25,-			
roze boeket

Onder de bestellers verloten we een bioscoopbon!
Wie wilt u blij maken met een boeket!
Deze dag is bij uitstek geschiktCheryl					€
om uw secretaresse te bedanken voor wat
ze zo goed doet, met een boeket
20,-			
voorjaars
boeket
zachtevandaag
tinten
van Gorkink Natuurlijk... een bloem!
Bestel
daarom
al een mooi boeket voor uw secretaresse. Wij

zorgen ervoor dat het boeket op 21 april as. wordt bezorgd. U kunt zelf aangeven of dit op kantoor of op
het huisadres is of dat u het zelf ophaalt. Speciaal voor deze dag gaan wij om 8.00 uur open!
Welk boeket?

Anouk					€ 15,-			
stoer bont boeket

Claire staat voor het elegante rond gebonden wit groen boeket, Roelien doet het met zacht rose
bloemen, Cheryl staat voor het voorjaars boeket in zachte tinten en Anouk is het stoere bonte boeket.
Mocht u iets bijzonders willen dan bestelt u het Masterschoice boeket.

Masterschoice			 € 			

Bestellen kunt u met het op destoer
achterkant
geprinte ‘secretaresse dag formulier’. Mail deze naar
bont boeket
bestel@gorkink.nl of bestel via 055-3554585. Uiteraard kunnen wij al uw secretaresses van uw organisatie
voorzien van een door vakbekwame binders gebonden boeket.

Speciaal secretaresse kaartje

€ 1,50			

Wij maken het met plezier in orde.
Vaas					€ 10,00		

tekst
kaartjegroet, uw business bloemist,
Met fleurige
Natuurlijk
… een
pGorkink
bedankt
voor je inzet
in bloem
het afgelopen jaar
Erika Oldenhof
p anders nl.:
ps.1 Maak het boeket extra persoonlijk met een speciale tekst voor uw secretaresse!
ps.2 Waar secretaresse staat kunt u ook lezen: rechterhand, secretariaatsmedewerker in vrouwelijke of mannelijke vorm
bedragen zijn exclusief btw en servicekosten, de plaatjes van de boeketten geven een sfeer weer van het boeket. het boeket kan
afwijken in soorten bloemen. geef uw bestelling door aan onze medewerkers per mail bestel@gorkink.nl of telefoon 055-3554585
donderdag ochtend kunt u vanaf 8.00 uur bij ons terecht!

