
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: Black Friday

Datum: 28 november 2019 om 16:15
Aan: Karel Meesters info@winescout.info

Beste mensen,

heeft u óók al zo’n hekel aan die opgeklopte koopdwang? Ik vind het helemaal niets, zoveel mogelijk handel genereren, 
omzet, cijfertjes ….

Black Friday betekent eveneens Black Saturday en Black Monday voor de koeriers. Hun bestelbussen staan bol van de 
dozen en pakjes, ze rennen en zeulen zich het leplazerus die dagen. Ik geef je het te doen, krijg zo'n bus maar eens leeg in 
een dag. Laten we zuinig zijn op deze, vaak jonge, koeriers. Elke dag doen verreweg de meeste hun uiterste best om 
ontelbare pakketten, waaronder m’n wijnzendingen, bij klanten thuis te bezorgen. Ze verdienen respect en niet deze 
koopgekte-piek omdat dat zo lekker veel impulsomzet oplevert. 

Ik wacht nog mooi even met het aanbieden van de jaarlijkse overleefdoos, u weet wel die doos die je door z’n uitgekiende 
samenstelling probleemloos en vooral genoeglijk door de laatste weken van het jaar heen helpt: "eerste hulp bij feestdagen". 
Ik heb net de laatste kandidaten doorgeproefd en de definitieve keuze gemaakt, laat de Kerst maar komen!

Over een week, als de Blackness voorbij is meld ik me weer. 

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: hee! u wijnlie"ebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u 
ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is 
beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een 
afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.
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