
Actiepakket 
Botéba Dibevo 2015

Speciaal voor Dibevo 2015 heeft Botéba 
een speciaal actiepakket voor u samengesteld. Bestel nu het volgende 

pakket en ontvang gratis 20% EXTRA

Bestel het gehele 
pakket en krijg 

GRATIS 20% EXTRA
1 display* gevuld met 
Urine off met Goldie

*gevuld met elk product 1x

Geleverd met:
- Demo-set: toilet met urine
- Folders

Onderdeel van:

Inhoud actiepakket (minimaal van elk product 1 exemplaar):

        AAnTAl EXTRA AAnTAllEn

 Milbemax (4 producten)  : ontwormen       4 x 1

 Drontal (5 producten)   : ontwormen       5 x 1

 Panacur (3 producten)   : ontwormen       3 x 1

 Prac-tic (4 producten)   : vlooien            4 x 1

 Scalibor (2 producten)   : teken          2 x 1

 Finecto+ (2 producten)   : bloedluis bij vogels      2 x 1

 Petcura (5 producten)   : verdamper (feromonen),       5 x 1

      urineverzuurder, voorhuidcleaner

 Monthly Monitor (1 product) : blaas check voor kitten      1 x 1

 PrimeVal Hond Gelatinaat (3 prod.): voedingssupplement       3 x 1

      voor soepele gewrichten

 Frontline Combo (5 prod. s/m/l/xl/cat): vlooien           5 x 1



Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon: 

Postcode / Adres: 

Plaats:

Telefoonnummer: 

Uw groothandel:

Datum: 

 actiepakket besteld 
 wordt lid van BC Braaaf
 wordt lid van BC Foolee

Handtekening: 
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1 display* gevuld met 
Urine off met Goldie

* gevuld met elk product 1x

Word, naast de bestelling van het actiepakket, nu lid 
van de Braaaf Business Club of de Foolee Business 
Club (opname in het assortiment) en ontvang 
GRATIS een Pet’s Planet Media pakket ter waarde 
van € 2.100,-

EXTRA 
DIBEVO 2015 
AANBIEDING

Bestel het gehele 
pakket en krijg 

GRATIS 20% EXTRA

 JA, ik neem het actiepakket Botéba Dibevo 2015.

Bereik: 1,3 mln huisdierbezitters!Winkel in de kijker


