
Bent u reeds Fagron Red Partner? 
 Ja 
 Nee, maar ik wens Fagron Red Partner te worden,   
 contacteer ons via info@fagron.be
*Deze service is enkel geldig voor Fagron Red Partners.

Ik ben reeds Fagron Imprinta Klant:
 APB
 E-mailadres

_________________

Imprinta invulformulier

Ik wens het drukwerk voor de Fagron Officinale Service kit 
te bestellen met daarin zowel het doosje, 
het etiket en de bijsluiter:

Gewenste aantal per kit:

_________________

Fagron maakt tijdelijk gratis uw design voor 
uw drukwerk!



Gegevens & productinformatie

Vul hier uw persoonlijke gegevens in die u wenst weer te 
geven op uw drukwerk:

Naam apotheek
Naam verantwoordelijke

Straat          Nummer
Postcode          Stad
Telefoon          Fax
E-mail

Productinformatie
 Ik koos voor een Fagron Officinale Service kit en ga 
 akkoord met de voorgestelde productinformatie (zoals  
 terug te vinden op imprinta.be) 
 Ik ben niet akkoord met de voorgestelde 
 productinformatie en opteer voor volgende 
 productinformatie:

Titel
Hoeveelheid
Subtitel
Extra info 
(formule/indicatie/...)

Extra gevarensymbool

_________________
_________________

__________________

___________
____________

_____
____
____________
____________

_________________
_________________
_________________

_________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________



Lay-out & design

Design Classic Design Square Up

Design Cross Design Triple Cross

Design Morter Design Grid

Kies hier uw gewenst design & kleur:

 

Deze lay-out wordt toegepast op alles wat u hierboven besteld heeft. Indien u verschillende 
layouts verkiest, gelieve een nieuw invulformulier in te vullen (1 document per layout).



Lay-out & design

Vink hier het gewenste logo aan dat u op uw drukwerk 
wenst weer te geven (slechts 1 keuze mogelijk).



•  Deze actie is enkel geldig voor Fagron Red Partners.   
    Bent u nog geen Red Partner, contacteer ons via 
    info@fagron.be

•  Deze actie is geldig tem 30 juni 2015.

•  Uw bestelling wordt de derde week van de maand           
    geleverd, gelieve 5 werkdagen voor het einde van de maand       
    uw ingevuld document te bezorgen aan 
    info@fagronimprinta.be indien u uw drukwerk wenst te      
    ontvangen bij de volgende productierun.

•  Na akkoord van de proefdruk ontvangt u van ons een unieke  
    kortingscode (indien u Red Partner bent) en kunt u uw 
    bestelling doorgeven.

Praktische afspraken

Bedankt.

U heeft het formulier volledig ingevuld. Indien u nog een 
aanpassing wil maken, klik dan op       om terug te gaan. 

Klik op de knop ‘formulier indienen’ hieronder als u tevreden 
bent. Uw formulier wordt dan automatisch verstuurd naar een 
Fagron medewerker.

formulier 
indienen
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