074-2504671

UITNODIGING

Boosterbox
komt naar u toe deze zomer!
Geen beurs? Geen nood! De Boosterbox Roadshow biedt u volop gelegenheid om kennis te maken met de
leukste puzzels en de spannendste spellen. En u kunt deze artikelen direct bestellen zodat u de winkel
voor het najaar gevuld heeft. Op drie locaties in Nederland kunt u ons deze zomer bezoeken.
We plannen samen uw bezoek op de locatie van uw keuze zorgvuldig in, zodat u met voldoende ruimte
ons assortiment kunt bekijken. Want we houden de regels van het RIVM in acht. Wanneer komt u langs?

Bezoek een Boosterbox Roadshow toonzaal in een van de drie Van der Valk hotels
VAN DER VALK HOT E L

VA N DE R VA L K H OT E L

VA N D E R VA L K H OTE L

Haarlem

Den Haag - Nootdorp

Duiven - Arnhem

Zondag 30 augustus 10.00 - 22.00 uur
Maandag 31 augustus 10.00 - 19.00 uur

Zondag 6 september 10.00 - 22.00 uur
Maandag 7 september 10.00 - 19.00 uur

Zondag 13 september 10.00 - 22.00 uur
Maandag 14 september 10.00 - 19.00 uur

Waarom de Boosterbox Roadshow?
Veel vakbeurzen en evenementen zijn gecancelled of uitgesteld • Tijdens uw bezoek aan de Boosterbox
Roadshow demonstreren wij u onze toppers en nieuwste producten • Boosterbox bestaat 15 jaar en dat
betekent dat u profiteert van onze speciale jubileumaanbiedingen • Boosterbox is een toonaangevende
distributeur met een kwalitatief hoogstaand assortiment • Koffie, thee en parkeren is gratis • Wij zijn
open als uw winkel gesloten is • U ontvangt een goodiebag met veel leuke extra's als u weer naar huis gaat
(inclusief een exemplaar black stories Uni Edition: genomineerd voor speelgoed van het jaar 2020).

Interesse ? Meld uw locatie en favoriete tijdstip aan via info@boosterbox.nl of bel 074-2504671
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan maken
wij graag een afspraak met u voor een bezoek in uw winkel.

Bezoek Boosterbox ook op Trendz:
20, 21 en 22 september, stand G135

Stemt u ook op ons?
Vanaf 9 september kunt u op
www.speelgoedvanhetjaar.nl
stemmen op black stories

