
UitnoDiging
viP-avonD & bbq op zoek naar een nieuwe boost 

voor uw bedrijf?
kom naar de unieke bedrijfswagenshow van misker

SHOWTIJDEN:
Donderdag 11 september: 09.00 - 21.00 uur
Vrijdag 12 september: 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 13 september: 09.00  - 17.00 uur

Met de complete, nieuwe Ford Transit range. Diverse bedrijven tonen 
en demonstreren u de vele in- en ombouwmogelijkheden van ons bedrijfswagenaanbod.

VIP-AVONDEN:
Donderdag 11 september: 18.00 - 21.00 uur
Vrijdag 12 september: 18.00 - 21.00 uur



Drie Dagen genieten van Demonstraties, 
gezelligheiD en een heerlijke bbq!

Wilt u weten waarom de nieuwe bedrijfwagenrange van Ford vele officiële erkenningen  
ontvangen heeft? Bent u benieuwd welke bedrijfswagen het zuinigste is in zijn klasse én Van of 
the Year 2014? Wilt u de veiligste bestelauto en de bestelauto van het jaar ervaren? 
Dan moet u zeker onze spectaculaire bedrijfswagenshow bezoeken op donderdag 11, vrijdag 
12 en zaterdag 13 september. Drie dagen die bol staan van demonstraties en gezelligheid! 
Diverse bedrijven laten u bij ons in de showroom zien hoe u deze bedrijfswagens optimaal kunt 
laten inrichten of specificeren naar uw bedrijf. Zij tonen u de in- en ombouwmogelijkheden.  
Geniet van hapjes, drankjes en muziek tijdens een heerlijke BBQ.
U bent van harte welkom op onze VIP-avonden op donderdag 11 en vrijdag 12 september. Bent u 
verhinderd? Dan zien wij u natuurlijk ook graag op één van de andere showdagen.
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Op zoek naar harde werkers waar uw bedrijf succes mee oogst?
Dan zien wij u graag op onze bedrijfswagenshow!

>
AAnmelDen: Komt u op onze VIP-avond 
op donderdag 11 of vrijdag 12 september?
Dan kunt u zich aanmelden via:
www.misker.nl/bbq

De nieuwe Ford Transit range is compleet...

een unieke show: alle nieuwe Ford bedrijfswagens zijn aanwezig! 
Volop demonstraties en presentaties voor uw gepersonaliseerde bedrijfswageninrichting!


