12.04.2012

CONSUMENTENACTIE BIJ BETAFENCE:
PERSONNALISEER UW AFRASTERING EN WIN!
Op 1 april lanceerde Betafence zijn consumentenactie voor 2012. Kies voor één van de
kwaliteitsproducten van Betafence en u valt in de prijzen! Wie zich daarna creatief
uitleeft, maakt bovendien kans op een schitterende hoofdprijs.

Pixels
Wie van 1 april tot en met 31 juli 2012 een minimumbedrag van 150 euro, incl. BTW,
besteedt aan producten uit de Betafence-assortimenten Pantanet Family, Zenturo, Zenturo
Super of Bekafor Classic, ontvangt gratis 4 blisters pixels. U kent ze wel, de plaatjes die u
tussen de mazen van uw afrastering klikt en waarmee u een unieke toets creëert rond of in
uw tuin.

Na aankoop stuurt u gewoon het originele kasticket en de EAN-code van één van de
deelnemende producten op:
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – B-8550 Zwevegem.
U krijgt dan snel de pixels thuis gestuurd!
Aan de slag!
Realiseer een origineel ontwerp met de pixels en maak een foto. Dat beeld mailt u naar
Betafence (info.benelux@betafence.com). Misschien komt uw creatie wel als winnend
ontwerp uit de bus en wordt u binnenkort de trotse eigenaar van een Grandhall Argon 223barbecue!
De uiterste inzenddatum van uw ontwerp is 31 augustus 2012.

Alle details in verband met de Betafence-consumentenactie vindt u op www.betafence.nl.
Neem er ook een kijkje voor meer meer informatie over de deelnemende producten Pantanet
Family (gaas op rollen), Zenturo, Zenturo Plus en Bekafor Classic (afrasteringspanelen).

Voor meer informatie:
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem –
Tel. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Betafence (www.betafence.com) is wereldmarktleider in omheiningen, toegangscontrole,
detectiesystemen en schanskorven.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels.
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.
Betafence telt 2000 medewerkers en heeft een zakencijfer van circa 400 miljoen euro. De
onderneming heeft 11 productievestigingen in 10 landen met haar hoofdzetel in België.
Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.

