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KOSTEN BESPAREN? TASJE BEWAREN! 
 

Weet u …  

 dat een tasje dat twee keer gebruikt wordt, wel 50% minder milieubelastend is dan hetzelfde 

tasje dat na één keer al afval is?  

 dat heel veel plastic tasjes zonder nadenken worden aangepakt en eigenlijk met inhoud en al 

in een boodschappentas gaat? 

 dat heel veel tasjes al na kort gebruik een zwervend bestaan gaan leiden? 

 dat uw klant u (mede-)beoordeelt op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid? 

 hoeveel geld u jaarlijks uitgeeft aan tasjes?  
 hoe u hierop eenvoudig kunt besparen? 

 dat een papieren tas minder duurzaam is dat zo’n gewoon plastic tasje? 

 hoe u een negatieve boodschap “een tasje kost € …” omzet in een positieve? 

 

Op de meeste van deze vragen heeft u misschien “nee” geantwoord. Delmo heeft hiervan serieuze 

studie gemaakt en samen met een uitgebreid onderzoek van TNO een totaaloplossing bedacht, die u 

geld bespaart, de consument tevreden stelt en 

het fenomeen “tas” uit het negatieve imago 

bevrijdt: de DUBBELDOELTAS® ! 

 

NEEM DEEL AAN DE “DUBBELDOELTAS®”!  

Een stevige shopper, in een handig formaat. Een 

zeer fraaie print maakt dat de tas voor de 

consument aantrekkelijk is. Na uitverkoop van de 

serie zal een nieuwe print worden ontwikkeld. 

Daarmee blijft de DUBBELDOELTAS® onderscheidend. 

 

DOEL 1: de tas is een middel om levensmiddelen 

van winkel naar huis te transporteren 

De consument koopt de tas van u en daarmee is 

uw tas kostendekkend.  

 

DOEL 2: De consument wordt loyaal aan u, want 

deze kan de aankoopsom terug verdienen. Dat 

doet men door de tas ook te gebruiken, weer 

mee te nemen: naar u!  
 

In de tas is een ‘stempellabel’ gestikt. 

Op dit label kunt u, telkens als de klant 

de tas bij zich heeft een stempel 

zetten. Er staan 20 stempelvakjes op 

en u bepaalt zelf welke beloning u 

geeft bij welk aantal stempels. (“bij vijf 

stempels: gratis bakje ……”, “bij 20 

stempels “10% korting op de besteding 

van die keer”.. u verzint het maar. 

 

We helpen u daadwerkelijk bij de aankoop en implementatie: 

 Uw naam op de tas? Kan al vanaf 1500 stuks én ..maken we gratis voor u op! 

 Een isoleervak er in, losse bodemplaat? Kiest u maar. 

 U heeft geen ruimte? Wij slaan ze voor u op. 

  

 U wilt de consument inlichten middels een leafletje? Maken we! 

 

Vraag uw vertegenwoordiger naar alle mogelijkheden en een aantrekkelijk prijsvoorstel! 

DELMO GROOTHANDEL: tel. 088-8543 800, 800@delmo.nl 

 

20 cm. 

Slagerij Uw Naam! 

Leukestad 
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