Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 3 augustus 2016 14:32
@bovag.nl)
RE: flyers vws campagne schadelijkheid roken en meeroken
vws_a5_flyer_def_drukwerk.pdf; Themaweek Nix Zonder ID

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

,

Deze definitieve drukwerk folder heb je nog van mij tegoed. Dacht dat ik hem al had gestuurd voor mijn vakantie,
maar dat is was niet zo.
Verder stuur ik je ook een mailing mee van het Trimbos Instituut nav de Thema Week NIX zonder ID die van 8 tot 15
september wordt uitgevoerd.
Met vriendelijke groet,

@vnpi.nl]
Van:
Verzonden: woensdag 29 juni 2016 13:50
Aan:
@bovag.nl)
CC:
Onderwerp: RE: flyers vws campagne schadelijkheid roken en meeroken

Hallo

,

Na overleg is het drukwerkformaat vanuit kostenperspectief het handigst voor ons om toegezonden te krijgen.
Met vriendelijke groet,

Adjunct-Directeur Marketing
VNPI ( Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie )
Netherlands Petroleum Industry Association
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag
Tel: 0031-(0)70-3155230
Mobile: 0031-(0)6Telefax : 0031-(0)70-3155235
E-mail:
vnpi.nl
Website: www.vnpi.nl
Bezoekadres: WTC Den Haag, 22e Etage

« This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended
recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then
delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no
way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email
transmission. If verification is required, please request a hard copy. »
Van:
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:19

@minvws.nl]
1

Aan:
@bovag.nl)
CC:
Onderwerp: RE: flyers vws campagne schadelijkheid roken en meeroken

Hoi

,

Snap ik. We produceren en leveren de flyers echter liever in één keer. Wat ook kan is dat we de flyer in
drukwerkformaat aanleveren, zodat jullie deze evt ook zelf nog extra kunnen laten drukken. (CBL wil de flyer
sowieso alleen in drukwerkformaat, zij geven aan dat de ketens deze zelf laten drukken).
Met vriendelijke groet,

Van:
@vnpi.nl]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 14:00
Aan:
@bovag.nl)
CC:
Onderwerp: RE: flyers vws campagne schadelijkheid roken en meeroken

Beste

,

Gezien de potentieel gigantische hoeveelheden dozen die wij dienen te verzenden vragen wij ons af of het mogelijk
is om eerst een deel te bestellen en later meer?
Ik hoor graag even.
Met vriendelijke groet,

Adjunct-Directeur Marketing
VNPI ( Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie )
Netherlands Petroleum Industry Association
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag
Tel: 0031-(0)70-3155230
Mobile: 0031-(0)6Telefax : 0031-(0)70-3155235
E-mail:
@vnpi.nl
Website: www.vnpi.nl
Bezoekadres: WTC Den Haag, 22e Etage

« This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended
recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then
delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no
way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email
transmission. If verification is required, please request a hard copy. »
Van:
@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 22 juni 2016 15:10
Aan:
@bovag.nl)
Onderwerp: flyers vws campagne schadelijkheid roken en meeroken

Beste

,
2

Binnenkort (deze maand) start VWS een social media campagne nav de afschrikwekkende afbeeldingen die op de
pakjes sigaretten en shag komen. De pakjes zijn in sommige winkels al te zien.
In het kader van deze campagne hebben we ook een A5 folder gemaakt die verstrekkers kunnen gebruiken om aan
klanten mee te geven. Klanten die vragen hebben over de pakjes / danwel pakjes kopen. Zie de bijlage.
Vraag is of:
- jullie geïnteresseerd zijn in de afname van deze folder;
- zo ja in welke oplage
- en of je deze folders ook zou kunnen distribueren onder de leden (VWS zal deze folders versturen naar de
brancheorganisaties).
Hoor graag, als het kan nog deze week.
Met vriendelijke groet,

Drs.
| Senior beleidsmedewerker |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)
A-13 | Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag|
T 070 340
| M 06
|
@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |
Afwezig op vrijdag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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