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Toonbankactie week 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTI 

Nieuw van JTI: Camel MYO XXL 110gram € 19.90.  

Vanaf week 5/6 wordt vanuit de grossiers 1 krimp (3st.) Camel MYO Yellow 

110 gram uitgeleverd. 

Deze XXL versie haakt goed in op de trend van vandaag voor grotere 

verpakkingen. 

Van de TM-er ontvangt ieder lid, tijdens hun bezoek in februari, 1 tin van 

deze variant gratis. 
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Scandinavian Tobacco Group (STG)  

Enkele leden zijn door Scandinavian Tobacco Group (STG) benaderd 

voor het plaatsen van een LA Paz vloerdisplay.   

Het voorstel van STG is om deze vloerdisplay ruim 9 maanden in de 

winkel te plaatsen. Door de lange periode conflicteert dit met de 

andere collega fabrikanten. De stelregel is dat iedere fabrikant 

exclusiviteit krijgt bij het plaatsen van een toonbankactie.  

Het niet toegestaan om (zonder toestemming van Limtaco 

Nederland) gelijktijdig een gelijksoortige productgroep in de winkels 

te plaatsen. 

Met klem vragen wij dan ook om niet op de aanbieding van STG in 

te gaan.  

 

 

 

 

Beste Relatie, (Bron H&B) 

In het kader van de EU-wetgeving zijn wij continu bezig ons assortiment te optimaliseren.  Een gevolg 

hiervan is dat wij hebben besloten de Texas Red en Green 24 stuks sigaretten te saneren, deze zullen 

worden uitgeleverd zolang de voorraad strekt. 

Wij richten onze focus op Texas Red 20 stuks en zullen het merk Texas in Nederland nog meer op de 

kaart te zetten. Texas Red 20 stuks  is en blijft nog gewoon verkrijgbaar en kunt u via uw kanalen bij ons 

bestellen.  

Hopelijk hebben wij u hierbij voldoende geïnformeerd. 

 

Heupink & Bloemen 
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Ritmeester (Bron Ritmeester) 

Betreft: MOODS Hand Rolled assortiment 

Geachte Relatie, 

Hierbij willen wij u informeren over een wijziging in het design van de verpakkingen van ons MOODS 

assortiment. 

Al vele jaren worden de filter/cigarillo's van ons succesvolle merk MOODS hand gerold. Het bos,je al 

jaren machinaal geproduceerd om de gelijkmatige verdeling van het binnengoed te garanderen, wordt 

door de bekwame handen van onze rollers met de hand opgedekt. 

De zorgvuldige behandeling van het delicate tabaksblad en de natuurlijke droging van de cigarillo, zorgt 

voor de hoogste kwaliteit in zowel aroma als smaak. 

Dit is ONZE TOEWIJDING  AAN KWALITEIT. 

Het jaar 2018 zal in het teken staan van de communicatie van onze Hand Rolled propositie . Vanaf begin 

januari 2018 stromen de verpakkingen met Hand Rolled uiting in de Nederlandse markt. De wijziging in 

het design zal niet leiden tot verandering in de logistieke gegevens. 

Met vriendelijke groeten, Ritmeester Cigars 

Michael van Boxtel. 


