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In deze nieuwsbrief:

brondler sponsort Vogelopvangcentrum Breda
Wegens succes herhaald! Schappresentatie Little One & RIO
OP=OP productacties!
Profiteren van de beste condities op Cavom!
Alle nieuwsbrieven na te lezen op brondler website

 

brondler is blij en trots om het Vogelopvangcentrum Breda te mogen
sponsoren. Wij bewonderen de heer Scheerhoorn en zijn team om het

prachtige werk dat zij doen voor de vogels in de 40 volières.
Afgelopen week hebben we bijna 1000 kg hoogwaardig vogelvoer van

het merk RIO mogen brengen als steuntje in de rug.
 

Wegens groot succes wordt de actie herhaald!
Bekijk hieronder voor de details van deze fantastische actie.

 1 meter
Little One presentatie

Een schappresentatie van Little One,
compleet met producten en visuals.

1 meter schappresentatie
Little One

Actieprijs €... netto netto
(consumentenwaarde €...)

Bestel nu 

 1 meter
RIO presentatie

Een schappresentatie van RIO,
compleet met producten en visuals. 

1 meter schappresentatie
RIO

Actieprijs €... netto netto
(consumentenwaarde €...)

Bestel nu 

Bij afname van zowel een meter schappresentatie
Little One als RIO, krijgt u 1 meter gratis Rodo Rabbit

ter waarde van €...

 

DoggyCare package
1+1 gratis

DoggyCare package bestaat uit:
-3X Allergy Free 300 ML
-3X Dental Care 100 ML

-3X Ear Care 100 ML
-3X Eye Care 100 ML

-3X Odor Remover 300 ML
-3X Wound Care 100 ML

Bestel nu 

Catuals
7+1 gratis

Catuals is een 100% organische en
100% vegan product om vieze geurtjes

uit de kattenbak te verwijderen. Met
Catuals hoeft er niet elke dag de

uitwerpselen uit de kattenbak geschept
te worden, want het houdt de geur voor

een lange tijd weg en het heeft een hoog
absorptievermogen Catuals kan met elke

soort kattengrit gebruikt worden.

Bestel nu 

Alles van Happy Pet
10% korting 

Happy Pet heeft veel verschillende speeltjes voor honden en knaagdieren. De speeltjes
van Happy pet bieden uren speel- en knaag plezier. In diverse soorten verkrijgbaar!

Bestel nu 

 

Wilt u profiteren van de beste condities op Cavom?
Als u het volledige kernassortiment van brondler, bestaande uit

Pet-Joy, Little One, RIO, Rodo Rabbit, Happy Pet en KRKA
bestelt, ontvangt u extra voordeel op Cavom.

Neem contact op met één van onze accountmanagers
voor een op maat gemaakt voorstel.

 

Mark van Stokrom
Bel: +31 6 23290949

Of klik hier om meteen te bellen 

Marcel Rutte
Bel: +31 6 51252065

Of klik hier om meteen te bellen 

Christijn Oosterwijk
Bel: +31 6 82657586

Of klik hier om meteen te bellen 

Vanaf nu kunt u altijd onze nieuwsbrieven terug lezen op onze website,
en doorklikken op de acties. Zijn er nog lopende acties uit vorige

nieuwsbrieven die u wilt bekijken?
Dan kan dat nu dus veel gemakkelijker! 

Bekijk hier onze vorige nieuwsbrieven

Voor de verkoopcondities, kunt u contact opnemen met de binnendienst

of met uw accountmanager.

brondler is officiële distributeur van o.a. deze prachtige merken:

brondler Pet Brandhouse

Dick Flemmingstraat 23
5161 CA Sprang-Capelle
Tel: +31(0) 88 01 111 33
Email: info@brondler.nl

Registreren
Mijn bestellingen

Download hier de brondler app

U heeft zich ingeschreven met het email adres %%emailaddress%%,
klik hier om u uit te schrijven.
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