De wintermaanden komen weer dichterbij dus hoogste tijd om na te denken over uw
showroom in de koude maanden.
Instyle en Polar Europe hebben hun specialiteiten wederom gebundeld om uw
winterpresentatie nog beter te realiseren en u nog beter van dienst te zijn. Wij hebben
het unieke WINTERCONCEPT voor u uitgewerkt om uw winterse producten en
diensten kracht bij te zetten.

Diverse combinaties van decoratiematerialen zijn te maken volgens de laatste trends
in winterse uitstraling. Uw verkooppunt en het product krijgen daardoor een hogere
attentiewaarde en een onderscheidend karakter. Dit alles uiteraard stijlvol en volledig
naar uw wensen verzorgd.
Het BASIS WINTERPAKKET wordt geheel door ons verzorgd en de kosten bedragen
slechts €750,Dit unieke pakket bestaat uit:
• Sneeuw op en rondom de auto
• Boomschors naast en onder de auto
• Besneeuwde winterse kerstbomen (2 stuks)
• Zak haardhout ter decoratie
• Bordje "Niet Aanraken"
• Herstelkit sneeuw
Deze kosten zijn inclusief het decoreren van de wintergroep met inbreng van eigen
accessoires, het aanbrengen van de sneeuw en het schoon achterlaten van uw
showroom. Onze sneeuw is biologisch afbreekbaar en eenvoudig te verwijderen. De

besneeuwde bomen blijven in uw bezit en kunnen door u worden opgeslagen
waardoor de kosten voor volgend jaar lager uitvallen.
NIEUW DIT JAAR!.
Verschillende soorten sneeuw. Wij hebben nu ook een sneeuwsoort die “hard” wordt.
Niet handig voor op de auto’s, maar wel met veel voordelen toe te passen op
bijvoorbeeld kerstbomen en winterse groepen.
Hierdoor kun je groepen makkelijk verplaatsen in de showroom. Zonder dat de
sneeuw “eraf" valt. Altijd handig voor als er veel roulatie is.

KOSTEN
• Pakket 1 : Basis Winterpakket nieuwe klant (inclusief bomen): € 750,• Pakket 2 : Basis Winterpakket bestaande klant (exclusief bomen) : € 550,• Prijzen zijn exclusief BTW en kilometer vergoeding á € 0,35 per km.
ENTHOUSIAST, GEÏNSPIREERD EN NIEUWSGIERIG GEWORDEN
U kunt ons bereiken via onderstaande telefoonnummers:
INSTYLE : 06-55365108
POLAR EUROPE : 035-6566020
Of mail ons:
INFO@POLAREUROPE.NL
INFO@ETALEREN-INSTYLE.NL

Bovenstaand winterconcept is een initiatief van:
POLAR EUROPE - Dé specialist in sneeuw en wintereffecten
INSTYLE - Expert in etaleren en decoreren

