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Betreft: nieuw en uniek in Peel en Maas! Cadeaubon Peel en Maas

‘Shop lokaal, geniet lokaal’
Geachte ondernemer,
De zomervakantie is afgelopen, een ideaal moment om u attent te maken op een nieuw en bijzonder
concept: de Cadeaubon Peel en Maas.
Deze cadeaubon is het ideale geschenk namens uw bedrijf voor de mensen en relaties die u wilt
bedanken met de feestdagen. De ontvanger kan deze besteden bij meer dan 100 bedrijven in onze
gemeente. De coronacrisis heeft meer dan ooit het belang van lokaal kopen laten zien. Met dit
initiatief van Retail Management Peel en Maas en Centrum Management Panningen wordt dit nog
eens positief benadrukt. Als we willen dat we in de toekomst kunnen blijven genieten van de winkels,
bedrijven en horecagelegenheden, dan moeten we er ook samen voor zorgen dat het geld in onze
eigen woon- en/of werkomgeving wordt besteed.
Hoe werkt het?
• De vouchers worden uitgegeven in € 10, € 15 en € 25. Zo kunt u de waarde combineren met
een of meerdere vouchers en kan de ontvanger op meerdere plaatsen zijn/haar aankopen
doen.
• Vanaf maandag 6 september kunt u de Cadeaubonnen Peel en Maas bestellen via de
website: www.cadeaubonpeelenmaas.nl. Vervolgens krijgt u de bestelde cadeaubonnen
binnen vijf werkdagen bezorgd op uw adres en door u opgegeven contactpersoon.
• Op de achterzijde van de cadeaubon staat de website vermeld. Op deze site staan alle
deelnemende bedrijven, winkels en horecagelegenheden in Peel en Maas waar de
cadeaubonnen besteed kunnen worden. De bonnen zijn 1 jaar geldig.
Uiteraard hopen wij dat deze actie een succes wordt en dat u en vele andere bedrijven in
Peel en Maas deze vouchers zullen bestellen en zo lokale ondernemers een hart onder de
riem steekt.

’Mooi om te geven en fijn om te krijgen’
Alvast hartelijk dank!
Wim Evers, voorzitter Retail Management Peel en Maas
Jan Bouten, Centrum Manager en adviseur
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