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PERSBERICHT 
 

Van  : Jubelkalender 
Betreft : Wanneer heeft u weer iets te vieren? 
Datum : oktober 2006 
 

 

Wanneer heeft u weer iets te vieren? 
Gefeliciteerd met Jubelkalender: altijd attent, uniek én persoonlijk!  

 
Gratis persoonlijke verjaardagskalender online 

Via het unieke Jubelkalender systeem zelf heel eenvoudig én gratis een 
persoonlijke verjaardagskalender online aanmaken en beheren. 
Naast verjaardagen natuurlijk ook trouwdagen, jubilea en andere 
feestdagen van familie, vrienden, collega’s, etc.. Dus nooit meer data 
overtypen of overschrijven. Onbeperkt de persoonlijke Jubelkalender 
aanpassen en beheren. Veilig en strikt vertrouwelijk. De gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. En ja, gratis! 

 

Unieke verjaardagskalender met eigen foto’s en feestdata! 
Bestellen van een unieke én persoonlijke Jubelkalender voor thuis kan 
ook. Met privé-foto’s én persoonlijke Jubeldata! Of een keuze 
maken uit één van de fraaie themakalenders met natuurlijk ook de 
persoonlijke Jubeldata. Nooit meer een standaardkalender met gekras 
erop en nooit meer feestdata overschrijven! Professioneel gedrukt én 
binnen 7 dagen een unieke persoonlijke Jubelkalender in huis.  
 

 

‘Vergeten’ of ‘te laat’ verleden tijd… 
Een verjaardag, trouwdag of jubilea vergeten is vanaf nu ook verleden 
tijd met de geïntegreerde herinneringsservice via e-mail (=gratis!) 
en/of SMS. Zelf aangeven of en zo ja, hoe een automatische 
herinnering ontvangen. Hoeveel dagen van tevoren of juist op de dag 
zelf. De service is eenvoudig per ingevoerde datum in of uit te 
schakelen en altijd weer te wijzigen. Wel zo handig én attent. 
‘Vergeten’ of ‘te laat’ is voor iedereen vanaf nu echt verleden tijd! 

 

Aanvullende Jubelkalender services 
Aanvullende services - naast de online kalender, handige herinneringsservice en de 
volledig gepersonaliseerde afdrukservice - zijn de cadeaubonservice per e-mail/post 
en Jubelkalender voor collega’s en/of als relatiegeschenk. 
  

Tot Jubelens op www.jubelkalender.nl! 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Nadere informatie: 
Jubelkalender, e-mail info@jubelkalender.nl, telefoon (079) – 593 92 23. 
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