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Beste leden, 

Allereerst de beste wensen voor 2018. Bijgaand alweer de eerste info leden 2018. 

Toonbankactie week 2: geen Toonbankactie.  

 

JTI (Bron JTI)  Camel MYO Yellow XXL 110 gram 

Camel gaat constant met zijn tijd mee. Dat doen we al sinds 1913. Sterker nog: 

nu, ruim 100 jaar later, zijn we vernieuwender dan ooit. Want voor de hedendaagse 

consument hebben we verbeeldingskracht nodig. Op alle vlakken. Klanten zijn 

tegenwoordig veeleisend. Ze willen die vertrouwde kwaliteit die Camel biedt. Maar 

zijn tegelijkertijd prijsbewust. 

 

We bieden een American blend van een A-merk, in een zeer compleet assortiment. 

Yellow of blue, formaat S, M of toch liever L? Uw klant heeft alle keuze. Met de 

nieuwe XXL-tin bieden we uw klant zelfs meer Camel dan ooit. Wat hij ook kiest, hij is 

verzekerd van onze vertrouwde kwaliteit. En dat voor een prijs waarmee het iconische 

Camel merk binnen handbereik ligt. Geen wonder dus, dat Camel  

nummer 1 is in het MYO segment. Tabak met de vertrouwde kwaliteit van Camel. 

 

Vanuit uw groothandel ontvangt u automatisch in week 5 2018 3 tins Camel MYO 

Yellow XXL 110 gram.  

Voor opname van dit product in ontvangt u van uw vertegenwoordiger, tijdens 

zijn/haar bezoek aan uw winkel, nog 1 tin Camel MYO Yellow XXL 110 gram gratis.  

 

In relatie tot de introductie van de Camel MYO Yellow XXL 110 gram tin, bestaat er 

voor u de mogelijkheid, vanuit uw groothandel, een vloerdispenser te ontvangen 

voor plaatsing in uw winkel in de weken 9+10.De afmetingen van de display zijn 165 

hoog x 51 breed x 51 diep. 

Indien u hiervan geen gebruik wilt maken dan dient u dit voor 13 januari 2018 door 

te geven aan uw hoofdkantoor. 

Voor plaatsing van de vloerdispenser in uw winkel ontvangt u natuur lijk ook een 

vergoeding. Deze vergoeding, 2 tins Camel MYO Yellow XXL 110 gram, ontvangt u 

van uw JTI vertegenwoordiger tijdens zijn bezoek aan uw winkel in week 9+10. 
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PMI 

Vanaf januari 2018 wordt Marlboro Menthol – Marlboro Green.   

Onderstaand de informatie van PMI.  

(Bron PMI) 

 

 


