
Mijn-Eigen-Beer ©  borduurberen, al 14 jaar een gepatenteerd, 
ongeëvenaard, uniek maar vooral persoonlijk geboortegeschenk.  

Heeft u een borduurbedrijf? Dan kunnen wij u de beren leveren, na 
ontvangst van uw uitreksel KvK, waaruit uw commerciële borduuractiviteit 
blijkt. U kunt deze artikelen in een mix uitproberen en uw favoriete beren 
selecteren. De niet opgenomen modellen kunnen door u aan ons worden 
geretourneerd en worden omgeruild voor de modellen van uw voorkeur. 

Bent u eindgebruiker, dan verwijzen wij u graag naar een borduurbedrijf in 
uw eigen buurt waar u dit unieke geschenk kunt bestellen. 

Voor veel bedrijven is het lastig i.g.v. geboorte bij personeel of (zaken) 
relaties een mooi cadeau binnen het budget te vinden. Vaak moeten 
medewerkers op pad om ergens iets te gaan kopen, een onnodig verlies van 
(dure)tijd. Dit kan eenvoudig opgelost kan worden met één simpele fax of 
e-mail met geboortekaart naar het betreffende borduurbedrijf.
De geboortebeer wordt gepersonaliseerd en eventueel extra voorzien 
van uw bedrijfslogo. Daarna wordt hij aan uw bedrijf of rechtstreeks aan de 
ouders van de nieuwe baby verzonden. Eventueel kan een “with compli-
ments” kaart met een persoonlijke wens aan de zending worden toegevoegd. 
Dus... één enkele fax is voldoende om met een exclusief en persoonlijk ge-
schenk maximale aandacht te geven aan de geboorte! 

In de loop der tijd hebben we nieuwe modellen en vooral ook andere toepas- 
singen ontwikkeld om de talloze mogelijkheden te benutten, meer dan voor 
geboorte alleen. In de illustraties ziet u hiervan enkele voorbeelden.



 Hierbij een greep uit de toepassingen voor de beren: 

Valentijn beer: 
Een leuk persoonlijk cadeau voor uw liefste Valentijn 
Kerstbeer: 
Een geweldige herinnering  of cadeau voor een kerstdiner of viering. 
Studeerbeer: 
Breed toepassingsgebied van zwemdiploma tot afstuderen, jubilea /ver- 
jaardag in onderwijs of advocatuur, allen te voorzien van een persoonlijke, 
specifieke tekst en/of logo van school of instelling. 
Bruidsberen: 
De mooiste dag van hun leven vastgelegd met data en namen op een mooi 
berenbruidspaar, en.. natuurlijk zijn twee keer een bruid of bruidegom ook 
mogelijk ! 

Ondersteunende artikelen: 
- Full  color  cadeaudozen met handvat voor een snelle universele 
 verpakking voor alle beren ( in ontwikkeling) 
- Exact passende bruine neutrale postdoos voor het veilig verpakken 
 van de cadeaudoos ( beschikbaar) 
- Winkeldisplay met “troon” voor een optimale presentatie in dezelfde 
 stijl als de doos (in ontwikkeling) 
- Speciale borduurhoepel ( uitsluitend voor Meistergram machines   
 800/900/2000) 
- Minimailing a 100 stuks op kostprijs van eenvoudig mailen
 in vier talen verkrijgbaar. 

Europa distributie:  
Stelectro Premiums 
Molendijk 25 
3361 EK Sliedrecht 
Tel: 0184-412700 
sales@masterstitch.nl 

Agente Belgie /Luxemburg / Frankrijk: 
Joy Textiles Assenede  
Tel:  0032 9 261 50 22 
Fax: 0032 9 261 50 44 
sales@joy-textiles.com 


