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Beste lezers
Handelaars en producenten communiceren tegelijkertijd met geïnteresseerden in gereedschappen via de verschillende communicatiekanalen. PB Swiss Tools past de multi-channel strategie in
samenwerking met aanbieders op de markt toe en behaalt meer
synergie: De nieuw gelanceerde website is daarvan een tastbaar
bewijs.
Met de focus op de behoeftes van onze stakeholders intensiveren we de dialoog met de bezoekers. Omvangrijke informatie over
onze producten is snel en eenvoudig te vinden.

Op onze website vindt u het gezochte, favoriete gereedschap,
hetzij als welkom geschenk of als verzamelobject.
Vanaf februari 2017 bieden we exclusieve gereedschappen en
gereedschapssets in gelimiteerde oplagen en in fraaie geschenkverpakking aan. Voortdurend zullen we ons aanbod met nieuwe
artikelen uitbreiden.
De eenvoudige bestelafwikkeling en korte levertijd maken een
snelle ontvangst van het uitgekozen geschenk mogelijk.

Potentiële klanten leiden we direct naar de E-shops en verkooppunten ter plaatse. Directe partners en hun klanten zijn gelinkt met
onze website. Verdere geïnteresseerden zullen we doorlopend
toevoegen en in het netwerk van verkooppunten integreren.
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Het Tool4You assortiment breiden we ook in de toekomst verder
uit en we nodigen u uit van de aantrekkelijke geschenkideeën te
profiteren: Toegevoegde waarde en enthousiasme zijn gegarandeerd.
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Met vriendelijke groet

PB 240.PU en PB 244.PU: Schroevendraaiersets met Classic hecht in de kleur violet,
met wandhouder, in geschenkverpakking

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

100% Made in Switzerland

Verzekert u zich van de gelimiteerde uitvoeringen

Unlimited Guarantee
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DOELMATIG EN PERSOONLIJK SCHENKEN
Eenvoudig, snel, overzichtelijk: In slechts drie stappen personaliseert u het gereedschap met uw logo of tekst naar uw eigen idee:
U ontvangt direct een overzicht met prijzen, condities en levertijden.

Creëren en beoordelen van verschillende varianten
Logo of speciaal schrift mogelijk
Eenvoudig in gebruik
Creaties blijven bewaard
Overdracht zonder gegevensverlies
Al vanaf 25 stuks

1. Product kiezen

2. Product aanpassen

3. Product bestellen

Meer producten ontdekken en
inspiratie opdoen

PB 168
Schroevendraaier met
omsteekkling

PB 470
BikeTool incl.
bandenlichters

PB 6460
Insider 1
Pocket Tool

PB 6510 R-30
Insider 3
Pocket Tool

PB 212 H-6 RB
Inbussleutelset kogelkop

PB 4040 SET
Kaas-fonduevork-set
met Classic hecht,
vaatwasmachinebestendig

PB 215
Schroevendraaierset met
wisselklingen in compact
roletui

PB 8452 M
Stubby
Universele bithouder

PB 489
Insider Mini
Pocket Tool

PB 6100 M
Memomagneet
voor het bevestigen van
belangrijke informatie

Verkrijgbaar met geschenkverpakking.
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Tool4You

U hebt bovendien de mogelijkheid uw relatiegeschenk te voorzien
van een persoonlijke boodschap op een kaart. De kaart kan van
uw persoonlijke boodschap, uw logo, alsook van uw handtekening voorzien worden en wordt dan in de box bijgevoegd.

Onze best verkochte merkproducten bieden we
aan in attractieve geschenkverpakking:
Insider 1, 2 en 3
Insider Mini en Insider Stubby
BikeTool
Kaas-fonduevorken en vlees-fonduevorken
Inbussleutelsets 6- en 7-delig
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dest il minvele ndemporrum
utation reped maior
reius corehendae dolore con
nonsedis pro te nonsequame
consecturem ullora vel iduntum
volecte aut quias por accus
consequis.
Conserio ilitio tet amNam,
con corionestium alibusa por
aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.
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aut volorro officit excearibus
exped qui diti ut ea idunt
quatestis verspedit omnimodis
ut ommolorepedi atemposaest
reriam eum, officabo. Itae sit
quostet fugit faccullicab.

Herr Frank Meier
Geschäftsführer

Herr Frank Meier
Geschäftsführer
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Work with the best.
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Voorbeeld van de geschenkverpakking
met individueel gecreëerde boodschap.
Aanzicht achterkant (1) en voorkant (2).

Dankzij de hoogwaardige, transparante box is uw op het gereedschap opgedrukt bedrijfslogo direct zichtbaar. Bij de Insiders en
de BikeTool is een gebruiksaanwijzing bijgevoegd.

Afgebeelde bedrijfslogo’s/-lettertypes dienen alleen voor het aanschouwelijk
maken van de verschillende opdrukmogelijkheden en zijn eigendom van de
desbetreffende ondernemingen.
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De richtlijnen voor de vormgeving vindt u op onze website onder:
www.pbswisstools.com/nl/support/service/downloads
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GEREEDSCHAPSSETS IN PRAKTISCHE ROLETUIS

GOED TOEGERUST VOOR AL HET SCHROEFWERK
De compacte PB Swiss Tools gereedschapssets zijn ideale
basisuitrustingen met professionele Quality Hand Tools: Voor
montage- en servicewerkzaamheden, in de werkplaats, thuis of
onderweg zijn ze onmisbare metgezellen.

Exclusief geschenkidee: Het praktische roletui bedrukt met logo,
naam of handtekening, is een uniek geschenk! Ontdek op onze
website de vele mogelijkheden om deze beide producten individueel te personaliseren.

PB 9516 Red
Allrounder – 31 Tools in One
Universele schroevendraaierset
met wisselklingen in compact
roletui.

Met individuele opdruk
als ideaal geschenk.

PB 215
Schroevendraaierset met
wisselklingen in compact
roletui.

PB 8215
Schroevendraaierset met
wisselklingen in compact
roletui.

Al onze films vindt u op onze website en op ons
YouTube kanaal. Simpelweg abonneren – zo blijft
u altijd geïnformeerd over de nieuwste clips.

Nu ontdekken
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