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SAMENVATTING

Elke dag worden lunchtrommeltjes liefdevol gevuld met boterhammen. De kaarten van
Broodtrommelliefde zorgen voor nog wat extra liefde op momenten dat ouders niet bij hun
kinderen kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer kinderen een belangrijke toets hebben of om ze
een hart onder riem te steken in moeilijke periodes. Ieder setje bestaat uit 20 gelamineerde
kaartjes op A7 formaat met positieve berichten. Zes kaartjes zijn blanco zodat ouders zelf iets
persoonlijks kunnen schrijven.

Broodtrommelliefde is een idee van Anouk Soute. Haar 8 jarige dochter werd op school
gepest en had last van eczeem en astma, met als gevolg dat zij bewuster moest gaan eten.
Anouk deed iedere dag een lief briefje in de broodtrommel van haar dochter, wat haar minder
onzeker maakte en ervoor zorgde dat ze meer plezier had op school. Samen met haar nicht
Laury van Eerd werkte Anouk haar idee verder uit tot het concept Broodtrommelliefde.

Verkoopinformatie
Een setje kaarten met lieve teksten kost 12,95 euro. Een setje Broodtrommelliefde met
kaarten met alleen pictogrammen is nu tijdelijk 9,95 euro in de webshop. Prijzen zijn exclusief
verzendkosten. Kijk voor de online shop en verdere verkooppunten op
www.broodtrommeliefde.nl.

Broodtrommelliefde
http://www.broodtrommeliefde.nl/
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WOORDVOERDER

OVER TRADE MART

Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie
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