Voor de (her-)opening van uw winkel of een ander feestelijk
moment biedt 1,2..8 vele frisse ideeën.
Ontvangstacts

Steltlopers met een sfeervolle ontvangstact, Piccolo’s met een
rode loper of zelfs een Gastheer die alle klanten hartelijk ontvangt.
Eyecatchers zullen fantastisch het winkelende publiek ontvangen
en ze met een glimlach uw winkel in begeleiden.
Een ijsbrekende ontvangst waarbij natuurlijk wordt gewezen op
de lopende acties van uw winkel.

Officieel moment

Gaat u een logo onthullen, een lint doorknippen of een winkel
openen? Gebruik ons creatieve inzicht voor een vernieuwende
opening op maat.
De eerste fles champagne krijgt u van ons cadeau!

Stads omroeper / Aanbieding presentatie

Laat een presentator uw klokaanbieding aankondigen,
uw prijzen uitreiken of uw klanten verwennen met kortingen
en gadgets.
Een spreekstalmeester in originele kledij en gewapend met
perkament en toeter die het publiek verrast.
Vol overgave zal hij de aanbiedingen verspreiden.
Deze acts hebben een hoge attentiewaarde in en rondom uw winkel.

Promomedewerkers

Klantvriendelijke en zeer gemotiveerde dames of heren…
Zij zijn inzetbaar voor verschillende promotiewerkzaamheden
op alle denkbare gelegenheden.
Denk hierbij aan flyeren, uitdelen van presentjes of hapjes.
Maar ook ontvangst van uw gasten of het begeleiden van
personeel of artiesten.
Een positieve uitstraling, klantgerichtheid, vriendelijkheid en
enthousiasme; onze promotiemedewerkers doen er graag nog
een schepje bovenop.
In overleg dragen zij uw bedrijfskleding of andere promotionele kleding.
Deze verzorgen wij ook!

Ballondeco

Uw feestelijke uitstraling creëren wij met ballonnen. Letters, cijfers
en logo’s, sculpturen en andere bijzondere creaties.
Laat u verrassen door de mogelijkheden.

Bedrukte ballonnen / -wedstrijd.

Bedrukt, transparant of kleurnummers. Van de aankondiging tot
het uitdelen van de prijzen. Wij verzorgen het voor u.

Muzikale omlijsting

Muziek maakt een feest compleet.
Wij bieden live- en achtergrondmuziek in alle genres.
Van eenmansorkesten tot brassbands, van een DJ tot easy listening.
Mobiel of vanaf een vaste plek. Sfeervol en gezellig.
Of juist impact en promotioneel spetterend.
Bij 1,2..8 vindt ú de juiste toon!

Uitdeelactie

Suikerspinnen, popcorn, hotdogs of poffertjes. Met logo bedrukte
gadgets voor alle budgetten. Met een uitdeelactie ontvangt u
altijd goodwill.

Voor ketens, winkels met meerdere filialen e.d. bieden wij speciale
pakketten. Informeer naar de mogelijkheden !!!

