
 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Al geruime tijd wil ik u graag een e-mail sturen, en stuur u bij deze dan ook een éénmalige mailing 

over de activiteiten van de CD Fabriek BV. 

 

De CD Fabriek BV: 

CD Fabriek BV is dé specialist in de productie van digitale media. Een van onze specialiteiten zijn o.a. 

het persen van CD’s, CD-roms & DVD’s, maar ook voor USB-sticks, digitale visitekaartjes, vinylplaten & 

APPS bent u bij ons op het juiste adres. 

 

Absoluut de goedkoopste! 

Bij de CD fabriek bent u verzekerd van een juiste prijs/kwaliteitverhouding en wij bieden u altijd de 

allerlaagste prijs op ons volledig assortiment. Bij ons betaald u geen verzendkosten op alle CD & DVD 

producties.  

 

CD of DVD productie van A tot Z:  

 

 Professionele vormgevers in eigen huis, het drukwerk van uw CD of DVD hoesjes sluit exact 

aan bij uw persoonlijke wensen. 

 Kleine oplage CD’s of DVD’s nodig? Dat is geen probleem want wij leveren al een CD of DVD 

productie vanaf 50 stuks.  

 Distributie van uw productie aan alle winkels of gewoon geleverd aan huis, dat is voor ons 

geen probleem! 

 Geen administratieve rompslomp, wij zorgen ervoor dat uw product op alle plekken goed 

genoteerd staat. Buma Stemra, royalty’s of legal downloads, wij regelen deze praktische 

dingen voor u en dat is wel zo makkelijk. 

 Uw product is onze promotie, met onze jarenlange ervaring in Multimedia producties weten 

wij uw product bij de juiste doelgroep te promoten en op deze manier een succes van uw 

productie te maken. 

 

Cadeautjes om u te verwelkomen ! 

Wij vinden het leuk om met u kennis te maken, en om u bij ons te verwelkomen hebben wij twee 

welkomstgeschenken voor u en ontvangt u bij uw bestelling van ons: 

 

 Een gratis barcode voor distributie & i-Tunes ter waarde van € 40,-. 

 De nieuwe  Muzikantengids ter waarde van € 30,-, dit is een complete gids met alles over de 

muziekindustrie wat u altijd al heeft willen weten zoals o.a. pluggen, promoten, legal 

download, belangrijke adressen uit de muziekindustrie  enz….  

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u ons de mogelijkheden met samen geheel 

vrijblijvend bespreken: 

 

Telefoon:  0495 – 56 41 45 

E-mail: info@cdfabriek.nl  

Website: www.cdfabriek.nl   

 

Met vriendelijke groet,  

CD Fabriek BV 
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