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          Klantenbindig door innovatie 

 
Tover je beursstand, event, opening, bedrijfsfeest, of golftoernooi om tot 

een overgetelijke gebeurtenis met onze buitengewone service. 

 

De Schoenpoetser, een dienst met de charme van lang vervlogen tijden... 

 

Met meer dan 10 jaar evaring worden onze schoenenpoetsers in  

jaren 20 stijl gegarandeerd het hoogtepunt van uw event, beurs of expo. 

 

Naar wens vergezelt De Schoenpoetser u op al uw events, beurzen, 

presentaties en promoties. Waar ook ter wereld. 

 

           Het hoogtepunt van uw evenement 

 
De Schoenpoetser in actie – de kraaknette schoen 

 

Geeft het image een flinke duw in de rug door uw klanten een overgetelijke 

eersterangs service te bieden. 

 

Excusief, entertainend en rustgevend. Uw klant houdt meer aan onze 

diensten over dan een paar glimmende schoenen en een glimlach. 

Wanneer uw koper aan diens volgende paar schoenen toe is, leeft de 

aangename herinnering aan uw event nog steeds voort. 

 

Naar wens vergezelt De Schoenpoetser u op al uw events, beurzen, 

presentaties en promoties. Waar ook ter wereld. 

 

Bel ons op voor een vrijblijvende aanvraag of vul het online formulier in. 
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Voorkomen van de Schoenpoetser 

 
Teneinde uw bedrijf een optimale service te kunnen bieden, kan u kiezen 

uit verschillende outfits. 

 

Meest in het oog springend is natuurlijk onze outfit in onvervalste 

roaring twenties stijl. 

 

Of gaat u liever voor onze jaren 20er butler? Voor u golf, tennis of 

paardrijtoernooi dissen we onze schoenenpoetsers uit toepasselijke 

knickerbocker look. 

 

waarom De Schoenpoetser boeken 

 
U wil dat uw klant zich belangrijk voelt? 

 

U wilt tonen dat uw bedrijf bereid is die extra stap te zetten voor 

optimale klantentevredenheid? 

 

En dit alles op een originele manier? 

 

De Schoenpoetser is het antwoord op al deze vragen! 

 

* een uitgelezen kans om potentiële klanten aan te spreken en aan 

   klantenbinding te doen  

* onze opbouw is een gegarandeerde aandachtstrekker 

* zorg en aandacht voor detail extrapolleert uw bedrijfsfilosofie 

* uw originele aanpak laat ongetwijfeld een blijvende indruk na  

 

Bel ons op voor een vrijblijvende aanvraag of vul het online formulier in. 
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Fotoservice - De ultieme bedrijfspromotie 

 
Een tijdloze foto in de stijl van een lang vervlogen tijd. 

 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En dat zal uw klant geweten 

hebben! 

 

Onze fotograaf legt de aparte atmosfeer van onze aparte dienst vast en 

schenkt uw klant een blijvende herinnering aan uw evenement of 

beursstand. 

 

Elke foto wordt ter plaatse verzorgd afgeleverd in een nette fotokader 

compleet met uw logo en promoboodschap.…..  

 

Krantenjongen 

 

Reclame in pure en onversneden jaren 20 stijl 

 
Als een marktkramer verkondigt onze krantenjongen de laatste 

ontwikkelingen van uw bedrijf. 

Zonder meerkost deelt hij het laatste nummer van uw magazine uit of 

verrast uw klanten met kortingsbonnen of andere promopublicaties. 

 

De Schoenpoetser staat steeds klaar om u bij te staan met het opstellen en 

printen van uw promopublicaties. 

 

Uiteraard ook bij onze krantenjongen de gekende en gesmaakte jaren 20 

look, al behoren andere outfits eveneens tot de mogelijkheden. 

 

Bel ons op voor een vrijblijvend aanbod of vul het aanvraagformulier in. 

 


