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Gelukkig,
Het heerlijk avondje
is gekomen!

Met deze Meppelbon steun je lokale ondernemers.

Het leukste kado om te geven
tijdens sinterklaas

De Meppelbon is verkrijgbaar in €1,- / €5,- / €10,- / €20,- en kan het hele jaar door
worden uitgegeven bij de aangesloten winkels en horeca in Meppel.

De Meppelbon is nu verkrijgbaar
in een ‘eindejaarsjasje’. Je kunt de
Meppelbon nu krijgen in een
Sinterklaas- en een Kerstuitvoering.

Met de Meppelbon zorg je ervoor
dat je geld in Meppel blijft. De
internet giganten komen deze
coronaperiode wel door. Sterker
nog; ze draaien als nooit tevoren.

MEPPELER
HANDELSVERENIGING

De lokale ondernemers in de binnenstad
daarentegen hebben het zwaar en kunnen
alle hulp goed gebruiken. Steek ze een hart
onder de riem en verras je werknemers met
een Eindejaars Meppelbon!

ontdekmeppel.nl

Gelukkig Kerstfeest

Met deze Meppelbon steun je lokale ondernemers.

Iedereen gelukkig:
Geef eens een Kerst-Meppelbon!
KERSTPAKKET TIP!

De Meppelbon is verkrijgbaar in €1,- / €5,- / €10,- / €20,- en kan het hele jaar door
worden uitgegeven bij de aangesloten winkels en horeca in Meppel.

De Meppelbon is nu verkrijgbaar in een
‘eindejaars-jasje’. Je kunt de Meppelbon
nu krijgen in de Kerstuitvoering. Leuk
om aan het personeel te geven aan het
eind van het jaar.

Met de Meppelbon maak je niet alleen de
ontvanger gelukkig, het zorgt er ook voor dat
het geld in Meppel blijft. De internet giganten
komen deze coronaperiode wel door. Sterker
nog; ze draaien als nooit tevoren!

MEPPELER
HANDELSVERENIGING

De lokale ondernemers in de binnenstad
daarentegen hebben het zwaar en kunnen
alle hulp goed gebruiken. Steek ze een hart
onder de riem en verras je werknemers met
een Eindejaars Meppelbon!

ontdekmeppel.nl

