
Hedi lnternattonal  presenteerf  nteuwe catologus
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van," w jst d recteur Edwin Wolf hagen

e-Tno-s ast  oo de edi t ie 2007 "De mogel i lk-

heden grenzen aan het onerndige. Van een
S ê[  r  I  oedr r l , te pen of  s leutelnanger tot
ondersteun ng van complete promotionele

campagnes. Met k ledingl i jnen, strooiart ikelen,
aLdroapparatuJr -  ea 1og vee reer."  C'ote
meerwaarde van Hedi Internattona s het

sterk ontwikkelde vermogen om concept-
mat ig te denken. Waarbi l  natuur r jk de veei-
heid aan rhemapakLetten zoals het .  erst-

,HET BLIJFT DE UITDAGING OM VERRASSENDE EN
CREATIEVE PRODUCTEN AAN TE BIEDEN'
Met niet af latend enthousiasme stort Hedi International zich in de continue zoektocht pakket - een speciale
naar nieuwe trends en gadgets. En dat leidt tot een buitengewoon veelzi jdig assort i-  plaats innemen.
ment aan originele producten en relat iegeschenken. Edwin:  " in de keuze
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omst 'e l  en.  DesL-ndige en e'va.en vr i jwi l

l igers verr ichten daar ln belangr i jk  en moei l i jk
werL;  ze ondersteunen fan i l ie e^ naasïe^
van terTÍ '  na e pat iëÍ ' ten en nemen desge-
wensl  ool ,  een deel  var de ve.zorgende

tal .er  over.  Dat gebeurt  a lemaal .osïeroos

voor de pat iënten en l^-n naasten, maa'hel
tost  nat-ur l i j f  wel  gelo ur"  6a 51,6fr1i^g te
laten functoneren. Hed vindt het van groot

belang dat de st icht ing door kan gaan met
deze act ,v. te, ten.  Op 3 apr overha^oigoe
Edwin Wolf hagen een cheq-e aaÍ '  de St ct t ing
Terminale Thu szorg Noaberhulp.

Een ver laat  -ersLcaoea. voor 2006, maar
daarom nle. t  met m nder enthousiasme in
ontvangsï genomen. €
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selectie van produclen in n eer dan 250 m
showroom. Fn dan komen we nagenoeg
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or ig inele samenstel l ing van een pakket.  Zo
wordt in goed overleg het gezarren i1l.e

concept ontwlkkeld,  u i t  een'oceaan'  van
moge i1 l  reden. Vanze Ísprekeno afgeste,nd

op de beschikba'e budgetren en vol leo:g in
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www.hedi .n l  nu compleet vernteuwd

Karakter ist iek voor www.hedi .n l  is  de over.
z ichtel i jke en snel le w jze waarop u v indt
wat u daadwerkel i jk zoekt. Op de Íraai vorm-
gegeven websi te worden al  b i j  b innenkomst

WINNAARS VAN EEN GRATIS
WEEKEND BURTON RIJDEN
Zet twee creatieve Hedi-breinen bij
elkaar, en hêt moet wel heel
raar gaan, wil er geen originele
ingeving uit  de bus rol len.

Fen goed voorbeeld daarvan
was de 'Burton-actie' in 2O06,
idee van Fdwin ,Wollhagen en
Henk Jan Mi l ius:  " iedere ontvanger
van een Eindejaarspakketi maakte kans ,op

een grails weekend Burtón Cabrio riyden,
Onder het motto: vrijheid, bliiheid eír de
wind door het haar . .  Aan de hand van
een kaart  met een uniek nummer kon op
www.hedi-nl wordeq ingesqhréveà rvoor

deze actie. De win,naalqq _zijn una,niêm,'in

KERSTSHOWROOM At EIND MEI
De hele zomer al proeven van de unieke
kerstsfeer? Dat kan bi j  Hedi InteÍnational.

Varaf  e ind rrei  st"aal l  de speciale l . .erst-
showroom de warmte en knusheid ui t  van -

voor velen -  de leukste per iode van het laar.
Leonie Polman is medeverantwoordel i jk voor
de in-  en verkoop vaÍ 'oe kerstpak.enen. ' tn

hun oordeel :  'een unieke ervar ingl
Winnaars van Hedi-Burton actie: mevr.
Hoogenstr i jd, mevr. Vorgers, mevr. Stok,
mevr. Van de WeerdhoÍ, de heer
Hogemans, mevr. Sterken en de heer
Wissel ink.  Namens Hedi Internat ional :  a l ie
winnaars van harte geÍel ici teerd. -

ook dit  jaar bieden we weer nieuwe, trendy
a' t i l ,e le^ en concepre^,"  zegl  ze.  "Door nu
ai  langs te komen, kunnen klanten zich
vroegt i jd ig or iënteren en de t i ld nemen om
een weloverwogen keuze te maken. Voor-
pret  d ie vaak toch het leukst  rs l  We nodigen
ze van harte ui t  z ich s^el  re laten veTrassen
bi i  Hedi  Internat ionai ."

=....=

OOK ONTINE VAN AttE MARKTEN THUIS
Vanuit uw luie stoel een vlucht nemen in de wereld van het relat iegeschenk. Hedi ln-
ternational maakt het nu mogeli jk. In maart 2oo7 werd de website www.hedi.nl om-
getoverd tot een moderne, interactieve site waar eens te meer uit  bl i jkt:  bi j  Hedi is
vri jwel elke wens te real iseren!

de nreuwsle gadgets gepresenreerd er
bent u in de mogel i jkheid u aan te melden
voor de onl ine-nieuwsbrief.  Edwin Wolfhagen
is zeer content met het uiteindelr jke resultaat:
"we hebben a vele posit ieve reacties gehad.

Het enorm brede scala aan de meest ui t -
eenlopende relat iegeschenken staat over-
z ichtel i lk  gerangschikt  per categorre.  Tevens
zi ln er zoekopt ies mogel i lk  op type art ikel ,
merk en kleur."  Om een goede lndruk te
krr jgen van eventuele aankopen, is het op
de nieuwe Hedi-s i te eenvoudig mogel i jk  een
voorbeeld te beki jken van het product voor-
z ien van uw bedr i j Ís logo. En al le mogel i jk-
heden wat betrelt  borduren en bedrukken

worden ook gepresenteerd.  Er kan zel Ís on-
l ine al  een pr i ls indicat ie worden opgevraagdl
"Het persoonli jke t int je van Hedi komt onder
andere naar voren in het overzicht  van al le
medewerkers en hun achtergrondenj '  beslu t
Edwin,  "en al le ins en outs van ons bedr i j f
z i jn te lezen in het nieuwsbr ievenarchief

Een complete en overzichtel i jke s i te dus,
want ook onl ine wi l len we ons onderscheiden
ir  verregaande service.
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OM U NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN
lngrt lpende verbouwing van showroom en kantoor

a

Eind mei is het zover: het einde van een ingri jpende verbouwing - en daarmee is Hedi

f nternational nóg beter in staat zích te presenteÍen ! ! Maar lieÍst 375 m2 showroom op
de eerste verdieping, waarvan 125 m2 speciÍiek met kerstaÉikelen, geven een nóg

betere indicatie van de onbegrensde mogeli jkheden - in producten en concepten - die

Hedi biedt.

Fdwin Wo'fhagen lcht  de achïergronden ge\oren de eerste verdiep ng te rese've'en

van de verbouwing toe. "Vóor de verbouwing voor een grote showroom. Al e muren zi ln

was ons mooie pand een gezel l ige mix van ui tgebroken en daarmee s de grote var iat ie

showrooms e1 kantoren. Evenredig veF aan oroducten die Heoi  hu svest onderge-
spreid door het pand, maar daardoor niet  bracht in één ruimte.  Natuur l i jk  wel  inge-

al t i jd even ef Í ic iënt .  We hebben ervoor deeld naar thema, maar doordat in éen oog-

I  on .n^nloal  n ia,r , t  ra ln l iaaar.^^.1Lq/ i  rvrrrPrqct  t t tYUvv /gru/rgqqJL rrur/^

opslag ons hele assort  me^1 zichtbaar s,

ka'r  tot  nog verTassender e^ complere'e

concepten worden gekomen."

De kantoorruimte op de begane grond moet
clp onccle qêr\ /  .ê naranlg;gn. "  Daaf f .UiStuu vvvuv rv,  v uv vs,u, , \

de administrat ie, verpakkingsafdel ing, systeem-

beheer en log st ie l , .  Ko' tom. al le 'achter oe

schermen'  werkzaamheden die onmisbaar

zi jn om aan de wensen van de klant te vol-

doen." €

FIETSEN IN
HUISSTIJT
Nieuw bi j  Hedi  Internat ional ;  een Í iets in uw

eigen huisst i j l .  "De ideale manier om spo' t iv i -
tê i l  1ê konnêren aan cie kracl^t  Van Uw

bedri j f j '  volgens Ina Bakker, medewerkster

binnendierst .  "Vanzel+sprel 'end zi ln di t  Í ;et-

sen van de hoogste kwali teit  en rn d verse

soorten en maten: s ladsf ietsen, mountain-

bikes.  dames- en herenf ietsen.

VanaÍ '170 stuks kunt u bi j  ons terecnt voor

di t  n ieuwe concept,  typisch voor de

innovat iedrang van Hedi Internat ional .  Als u

contact 'net ons opneer)t,  vertel len we \ l  er
graag het Í i lne van" €

f)EEN PORTABTE GASCOOKER
Insperen op

de trend van

het moment;
aên nrn+ê

kracht van
!^ i ;  la+ar

nat onal. Daarom, in deze t i jd waar 'outdoor

i+e'  hoogt i j  v ier t ,  komt de Zutphense relar ie
nocnhonlzoncnonial ic i  mn+ ^^- 
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nacnanLor "  Fon onhïo lze, . -  ,  -mpeeroeT Kan nrel

zonder j '  a ldus verkoopster Marieke Visser
" ldeaal  om le(ker buiLen te kol ,kerel len op

de camping. 11r1s61 [  jvoorbee]d ook op de
hont pn za zi in e.  nnn t6l  van ar^defe tOe-
neccinnan Ceen l :q i  mêêr \ / rn norrr ï ioc

hinnan clrrc "  f )a nnr i :h la nacnnnlzar iq oon-

rrnrrc l in to hodianon moï hehrr ln rren oan

losse gasf les.  Het geheel  ;s f 'andig verpakt

in een mooie kof fer en daardoor gemakkel i lk
nn tê hêr^ên svv Lv vv 'Yv'



Bi1 een ,"ri1|bn"l,ï: ( \

NU ATTIJD IN F
PERFECTE CONDITIE...  ïaq

Kwal i tat  eÍ  hoogwaard ge S azenger A
speedb ke tn strak zwartchromen design
met ant s l ip peda en en mult  funct  onele
stuurko om. deaa om uw cond t ie op pei l

te houden oÍ  uw grenzen te ver egger.
OF

Luxe chtgewicht Slazenger sp nÍ  ets met
ul t ramoderne vor lngev ng, n v er
versch I  ende pos t  es verste baar en
ui termate gesch kt  voor elk n veau sp nneT.

Bi i  een bestel l ing van mnimoo/ I  .500 euro

At UW HERINNERINGEN
HAARSCHERP IN BEETD

Met oeze superhandige dig ta e N kon conrpactcamera egt u probleemloos a e onvergetel i lke momenten haarscherp vast
Met maar l iefst  5 mi loen megapxels,  3x opt ische- en 4x digi ta le zoom is de camera een echte a eskunner.  Bovendien
beschikt  de Nrkon L10 over maar efst  7 megabyte rntern geheugen en kunt u v ia de usb-aans u t  ng makkel i jk  uw Íoto 's
naar de computer kopiëren.

LÉ
Bi i  een beste/ / rng van mtntmoal 500 euro

b*;5Ë GEZÊIIIG SAMEN EEN
SCHOT IN DE ROOS

Fraa e,  houtÍ  neren voetba tafel .  Voor onte bare momenten spelp ezier met
vr ienden, co Iega's oÍ  uw kinderen. Spee op een vr j  mornent tussendoor
of organrseer uw eigen m n were dkamproenschap. Momenten van
verve ng behoren met di t  cadeau voorgoed tot  het  ver leden I

Actievoorwaarden: Uit levering cadeau na betal ing factuuí Een cadeau per klant.
Act ie geldig t /m 31 mei 2007 Niet  in combinat ie met andere aanbiedingen


