NAAR DE WEBSITE

PRODUCTEN
WORKSHOPPAGINA

IN DIT NUMMER
•

Kerstgroet

•

Volgende nieuwsbrief

•

Nieuwe folders

Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden 4
keer per jaar over productontwikkelingen, nieuwe folders en
allerlei andere actuele
nieuwsfeiten met betrekking tot
onze producten.
Als u vragen heeft over onze
producten en mogelijkheden,
neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons
algemene nummer: 035 54 88
701.
Heeft u deze informatie via
iemand anders ontvangen en wilt
u onze nieuwsbrief zelf
ontvangen, klik hier.
Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

Beste lezer,

De feestdagen staan weer voor de deur.

KERSTGROET

De medewerkers van QuoVadis Nederland wensen u

The staff of QuoVadis Nederland wishes you

Met vriendelijke groet | With kind regards | Mit freundlichem Gruß,

Team

VOLGENDE NIEUWSBRIEF: JANUARI
In januari volgt weer een echte nieuwsbrief. Wij zullen u daarin in ieder geval op de hoogte
brengen over:
• HouseMate
• ISO Certificaat
• Pappoo Touch
• QuoVadis wint BrainGain Award

HOUSEMATE

mobiel telefoneren, omgevingsbediening en alarmering met een één-functieschakelaar

ISO CERTIFICERING BEHAALD

hard werken door QuoVadis werd beloond

PAPOO TOUCH

communicatiehulpmiddel met touchscreen, video, foto, muziekspeler en videogame, alles in
één!

QUOVADIS WINT BRAINGAIN AWARD

erkenning voor omzetten Brain Computing Interfacing naar de praktijk

OVERZICHT FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• Powerbox 7 - 000247
• KNX - 000074
• Lissi - 000217
• Alarmzender TX4 - 000249
• The Grid Player - 000255
• Papoo Touch - 000256
• PIR75 - 000257

Gewijzigde folders
• ClickToPhone en HouseMate - 000022
• TM1 - 000137
• TM4 - 000138

Nu ook te benaderen via de website: de folders van Televic.

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden circa 4 keer per jaar over
productontwikkelingen, nieuwe folders en allerlei andere actuele nieuwsfeiten met betrekking
tot onze producten.
Als u vragen heeft over onze producten en mogelijkheden, neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons algemene nummer: 035 - 54 88 701.

RECHTEN

