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Aanbieding Stadsdorp Wetering+ 

 

Geachte lezer, 

 

thyssenkrupp Encasa is een MKB-bedrijf gevestigd in Krimpen aan den IJssel, vlakbij 

Rotterdam. Wij houden ons bezig met de verkoop en fabricage van trapliften, huisliften en 

plateauliften voor de Nederlandse markt. 

 

Wij zijn een van de meest vooruitstrevende bedrijven als het gaat om verticale mobiliteit. Dit 

komt omdat wij streven naar het beste en veiligste product in combinatie met optimale 

service aan onze klanten. Al ruim 60 jaar bieden wij onze producten aan in Nederland. 

 

thyssenkrupp Encasa is onderdeel van het Duitse thyssenkrupp AG de op drie na grootste 

technologie bedrijf ter wereld. Met verschillende divisies thyssenkrupp Elevator Technology, 

thyssenkrupp Steel, thyssenkrupp Materials Services, Components Technology en Industrial 

Solutions. 

 

Stadsdorp Wetering+ aanbieding 

Op vrijdag 3 maart 2017 heeft thyssenkrupp Encasa N.V. een presentatie gehouden aan de 

deelnemers van Stadsdorp Wetering+. In deze presentatie zijn de thyssenkrupp traplift aan 

bod gekomen.  

 

Voor de deelnemers van Stadsdorp Wetering+ in Amsterdam is een speciale aanbieding als 

zijn een nieuwe thyssenkrupp traplift willen aanschaffen.  

De deelnemers van het Stadsdorp Wetering+ krijgen 10% korting op een nieuwe Swing 

traplift van thyssenkrupp. Dit kortingspercentage kan oplopen tot maximaal 20% afhankelijk 

van het aantal deelnemers. Om te profiteren van dit aanbod graag aanmelden door een 

mail te sturen naar: stkatchew@tkecnasa.nl. Graag de volgende gegevens vermelden: de 

NAW-gegevens en telefoonnummer, ook aangeven dat u via het Stadsdorp wilt profiteren 

van deze aanbieding. Na ontvangst van deze gegevens zal thyssenkrupp contact opnemen 

om een afspraak te maken.  
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*De actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en is exclusief voor 

deelnemers van de Stadsdorpen in Amsterdam die zich via Stadsdorp Wetering+ 

aanmelden.    

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sergei Tkatchew 

Marketing Executive thyssenkrupp Encasa 

 


