
Pas op, een krokodil die een hapje van je tablet wil!
TabZoo collectie 2015
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SAMENVATTING

Deze krokodil, aap, tijger en dino lijken super gevaarlijk maar eigenlijk zijn ze heel lief: ze
beschermen je tablet en zorgen er met hun tanden voor dat hij blijft staan. De TabZoo
beschermhoezen voor 7/8 en 10/11 inch tablets hebben een schokbestendige binnenzijde en
een dubbele rits. In de snuit van de dinosaurus zit zelfs een handig opbergvakje voor je
oortelefoontje. Alle hoezen zijn universeel, dus geschikt voor alle merken tablets.

TabZoo is een beestachtig leuk kids merk voor tablethoezen, koptelefoons, rugzakken en
meer. Elk product is in de stijl van hun favoriete dieren gemaakt met oog voor detail,
originaliteit en functionaliteit. Nieuw zijn de stoere Dino tablethoezen, de interactieve tablet
cases met app die de case tot leven wekt, de beestachtig leuke koptelefoons met
geluidsbeperking en de handige tablet rugzakken voor onderweg. Grrrweldig!

Verkoopinformatie
De TabZoo beschermhoezen van 7/8 inch hebben een verkooprijs vanaf 18,99 Euro, de 10/11
inch modellen hebben een adviesprijs vanaf 21,99 Euro. Kijk voor meer informatie en
verkooppunten op www.tabzoo.nl.

Tabzoo
http://www.tabzoo.nl/
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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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