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Jules Ruis

Van: uitgeverij Reykjavik [info@reykjavikproduct.nl]
Verzonden: dinsdag 4 november 2008 11:46
Aan: Jules Ruis
Onderwerp: luxe doos EVOLUONSTAD
Bijlagen: clip_image001.jpg; clip_image002.jpg; IMG_7118c.jpg; IMG_7147b.jpg; IMG_7124c.jpg

Beste Jules Ruis, 
  
Het is al weer 2 jaar geleden dat het Kleurboek EVOLUONSTAD uitgegeven werd tijdens de Dutch Designweek 
2006. 
Inmiddels zijn er honderden exemplaren door liefhebbers van het Evoluon en Eindhoven gekocht. 
Nu is er het vervolg met de prachtige luxe doos EVOLUONSTAD. 
Ik zou het zeer op prijs stellen als u dit exclusieve pakket onder de aandacht brengt bij de Vrienden van het Evoluon. 
Er zijn 50 dozen geproduceerd! Een prachtig cadeau voor de feestdagen. 
Bijgevoegd informatie over de doos en extra afbeeldingen. (foto's) 
  
Hopende u enthousiast te maken,                                    Voor meer info over het pakket, neem even contact op: T 
040 2468086 
Met vriendelijke groet, Henri van Nuenen 
REYKJAVIK 
  
 
                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
    Nieuw van REYKJAVIK     
    Speciaal luxe pakket EINDHOVEN EVOLUONSTAD   
     
 
    Reykjavik (Henri van Nuenen) produceert in eigen beheer speciale prentenboeken,  
    kleurboeken en prenten voor volwassenen en kinderen. Opvallend aan het werk van Reykjavik, 
                                                               is de sterk uitgesproken grafische beeldtaal. 
    In 2006 maakte Henri van Nuenen al het enige kleurboek van Eindhoven,  
    EVOLUONSTAD  met de kaartenset I LOVE EVOLUON. 
    Dit Kleurboek is erg goed ontvangen bij het Eindhovens publiek. 
    Nu is er het vervolg met het prentenboek EVOLUONBOYS en een zeefdruk over Evoluonstad. 
     

     
     
    Het complete pakket van grafische kunst over Eindhoven EVOLUONSTAD  
                                                               met typische gebouwen in STRIJP is samengebracht in een handgedrukte  
                                                               luxe doos in zeefdruk, door REYKJAVIK  getekend en geproduceerd. 
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    Speciaal in de doos: een exclusieve zeefdruk in glanzende rode lak en gouddruk. 
     
    Zeer gelimiteerde oplage van 50 dozen! Genummerd en gesigneerd. 
    Een prachtig relatiegeschenk voor de komende feestdagen!   
 
    Prijs voor complete doos: € 45,- incl.6%BTW 
    Reykjavik kan een voordelige aanbieding doen bij een minimale afname van 5 dozen. 
     
    Voor deze aanbieding en het bestellen van de doos, kunt u contact opnemen met  
    Henri van Nuenen 
    T.040 2468086 of 
    Email: info@reykjavikproduct.nl 
 
    Direct bestellen kan ook op de website: www.kleurhuis.com 
              
              
                                                                                                    

 
     
    Met vriendelijke groet, 
    Henri van Nuenen 
    Uitgeverij REYKJAVIK, Eindhoven 
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