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Robert Bosch: “Voor
het seizoen 2011 heeft
Rainbowsol het al zeer
populaire programma
Limited Edition uitgebreid
met de prachtige nieuwe
trendy kleur stargrey en
een aantal nieuw ontworpen unieke doeken.
Hierdoor wordt het nog
verleidelijker voor de
consument om voor een
aantrekkelijke prijs iets
bijzonders te kopen.”
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Ik zeg altijd dat ik geen verkoper ben, maar dat ik
een verhaal vertel. De klant moet zelf beoordelen

Aan passie en gedrevenheid in Leerdam geen enkel gebrek. En als we het in de Z&R over ‘Leerdam’ hebben,
spreken we natuurlijk over de firma Rainbowsol. Vorig jaar nog winnaar van de Z&R Award en nu – anno
2011 – alweer bewust bezig met verdere stappen om de markt te bewerken.
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gemakzucht in de maatschappij ontstaan. Het

34

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

35

