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NAAR DE WEBSITE
A - ALARMEREN
B - BEDIENEN
C - COMMUNICEREN

Beste lezer,

De feestdagen staan weer voor de deur. Deze editie van onze nieuwsbrief gebruiken
we daarom graag om u hele fijne dagen toe te wensen.
Begin 2013 verschijnt onze volgende nieuwsbrief met meer (product)informatie.

IN DIT NUMMER
•

Kerstgroet

•

Dicht op 24 en 31 december

•

Volgende nieuwsbrief

•

Social Media

•

Folders

KERSTGROET

Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden 3
- 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.

DICHT OP 24 EN 31 DECEMBER

Heeft u deze informatie via

In verband met de feestdagen zijn we op maandag 24 en 31 december niet aanwezig. Ons

iemand anders ontvangen en wilt

storingsnummer is beschikbaar voor de klanten die van deze dienst gebruik maken.

u onze nieuwsbrief zelf
ontvangen, klik hier.

VERWACHT IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Wenst u onze nieuwsbrief niet

In de eerste nieuwsbrief van 2013 zullen we onder meer aandacht besteden aan de

meer te ontvangen, klik hier.

volgende onderwerpen:

Met vriendelijke groet,

- Papoo versie 3: bedienen met schakelaars
- Bedalarmering: matten en meer

Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

- ZYGO Spraakversterker: helder en krachtig

SOCIAL MEDIA

QuoVadis is actief op diverse social media. Volg ons en blijf op de hoogte.

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• ZYGO Spraakversterker
• Rook detector

Een lijst van alle folders bereikt u door te klikken op: folders.

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden 3-4 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

