
Colour Up Your Shop!
Doe mee aan de ‘Colour Up Your Shop’ Actie en maak kans op een exclusief  
VIP-weekend voor 2 op een jacht in Monaco in mei 2019 (t.w.v. € 15.000, excl. btw), 
of een gratis 3M™ Colourboard (t.w.v. € 349, excl. btw) voor uw Showroom.

De actie loopt van 1 november 2018 tot en met 28 februari 2019. Aankopen kunnen tot 10 maart 2019 worden geregistreerd.

Everything but ordinary

*



De hoofdprijs:
• Een exclusief VIP-weekend voor 2 op een jacht in 

Monaco in mei 2019 (ter waarde van € 15 000, excl. btw)

• Vluchten van en naar Nice

• 3 overnachtingen in een luxeverblijf in Nice

• Helikoptertransfer naar superjacht in Monte Carlo - op 
zaterdag en zondag (terugreis met privéauto)

• Exclusieve VIP-behandeling op luxueuze jacht

• Heerlijke wijnen en gastronomische maaltijden  
aan boord

• De race volgen vanaf de eerste rij

• Celebrity driver experience aan boord

• Special DJ party op zaterdagavond

Voor de volledige beschrijving en niet inbegrepen kosten verwijzen wij u 
naar de Actievoorwaarden.

Voor meer informatie en alle voorwaarden,  
ga naar www.3m.eu/colourboard

Distributeur

Hoe kan ik deelnemen?
Bent u een carwrap klant van 3M, dan is deelnemen heel eenvoudig: 

• Koop 10 strekkende meter 3M™ Wrapfolie*
• Ga naar www.3m.eu/colourboard
• Registreer uw aankoop
• Vraag uw GRATIS ticket aan om deel te nemen aan de 

Hoofdprijstrekking

U kunt bij elke aankoop van 10 strekkende meter folie een 
GRATIS ticket aanvragen, waardoor u meer kans maakt om te 
winnen! De prijstrekking vindt plaats in maart 2019. 

En dat is nog niet alles.

Als u in totaal 150 strekkende meter 3M™ Wrapfolie* koopt 
gedurende de actieperiode, sturen wij u een professioneel  
3M™ Colourboard van hoge kwaliteit – helemaal GRATIS.  
Dit is een ideale sales tool voor uw bedrijf: het bord kan zowel 
rechtop geplaatst als aan de muur gehangen worden en 
kan eenvoudig worden bijgewerkt wanneer nieuwe kleuren 
geïntroduceerd worden.

*  Deze actie is alleen van toepassing op de aankoop van 3M™ Wrapfolie 1380 
en/of 1080 serie, en/of 3M™ Wrap Overlaminaat 8900.

Kent u de 3M™ Wrapfolie nog niet?
Test de folie zelf uit! Ga naar www.3m.eu/colourboard en vraag 
gratis een set A5-stalen aan. 

Doe mee!
De actie loopt van 1 november 2018 tot en met 28 februari 2019, 
dus hoe sneller u meedoet, hoe groter uw kans om de hoofdprijs 
en het 3M™ Colourboard te winnen. Deze wedstrijd wilt u niet 
missen!

3M™ Colourboard

• Prachtig point-of-sale tool  
(ter waarde van € 349, excl. btw)

• Ideaal verkoopmiddel voor carwrap 
installateurs 

• Beschikt over 120 magnetische A5 
kleurstalen 

• Eenvoudig bij te werken wanneer 
nieuwe kleuren worden geïntroduceerd

• Inclusief LED-lamp om daglicht te 
simuleren

• Stevige stalen constructie
• Kan rechtop staan of aan de muur 

gehangen worden

De in aanmerking komende aankopen van de 3M™ Wrapfolie 1380 en 1080 serie en 3M™ 
Wrap Overlaminaat 8900 aangekocht tussen 1 november 2018 en 28 februari 2019, kunnen 
tot 10 maart geregistreerd worden op 3M.eu/colourboard om kans te maken om te winnen. 
De actie is alleen toegankelijk voor carwrappers en grafische verwerkers als zij (en hun 
distributeur) in de volgende landen gevestigd zijn: Andorra, Oostenrijk, België, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, IJsland, Ierland, Letland, Liechtenstein, 
Litouwen, Malta, Monaco, Noorwegen, Portugal, Spanje, San Marino, Zweden, Zwitserland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Colourboard: Voer uw aankopen in op 3M.eu/colourboard om uw gratis colourboard te krijgen 
(AVP* € 349). In totaal moet 150 strekkende meter van de in aanmerking komende producten 
tijdens de wedstrijdperiode worden aangekocht en geregistreerd.
Hoofdprijstrekking: per in aanmerking komende aankoop van 10 strekkende meter krijgt de 
deelnemer één virtueel ticket om deel te nemen aan de Hoofdprijstrekking in maart 2019 
voor een exclusief VIP-weekend voor 2 op een jacht in Monaco in mei 2019. (AVP* €15 000). 
Kansen op het winnen van de hoofdprijs zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende 
aankopen. Vaardigheidstest vereist.
Registratie van aankopen en volledige wedstrijddetails (in uw eigen taal) zijn beschikbaar op 
3M.eu/colourboard. © 2018, 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M is een handelsmerk van 3M.
*AVP = Adviesverkoopprijs, excl. btw.
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