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Nieuw jaar, veel geluk - het is 
een bekend gezegde. We 
kijken uit naar 2023 en naar 
wat komen gaat.

Elk jaar stelt ons voor nieuwe 
uitdagingen, en dat is maar 
goed ook. Omdat ze ons laten 
groeien.  

We hebben onze Flash News 
in een nieuw jasje gestoken. 
Altijd up-to-date, altijd fris, altijd 
met de tijd mee.

NIEUW 
JAAR 

NIEUWE 
UITDAGINGEN  

NIEUWE 
LOOK

WE HOUDEN U GRAAG OP DE HOOGTE



Beste 
wensen

happy 2023.  
Om 2023 door te komen:  
• 12 maanden om volop te genieten van je partner, familie 

en vrienden.  
• 52 weken om vertrouwen te kunnen geven en 

ontvangen.  
• 365 dagen succes in wat u ook doet, zowel privé als 

professioneel.  
• 8.760 uur genieten van een positieve gemoedstoestand 

in een gezond lichaam.  
 
De BAPP dankt u voor alle positieve en constructieve 
bijdragen die we in 2022 van u allen mochten 
ontvangen.  

Uw BAPP-bestuur 

01 Doe de dingen goed.

03 Wees vrolijk.02 Zorg goed voor jezelf en 
anderen.

Welkom

Linda Yalman. 
LINDA HEEFT ZICH BIJ HET BAPP-TEAM 
VERVOEGD. 
Haar ervaring binnen verschillende 
organisaties zal toelaten om de transitie en 
vooral de realisatie van de projecten van het 
BAPP, geïnitieerd door de leden van de raad 
van bestuur, op poten te zetten.



Toppoint B.V. en Intraco 
Trading B.V. bundelen 
hun krachten. 
Toppoint B.V. uit Hengelo (OV) en Intraco Trading B.V. uit Wormerveer hebben de handen 
inéén geslagen. Medio februari 2023 gaan de activiteiten van Intraco, "Promotional 
Technology, Loyalty and Incentive", verder onder de vlag van Toppoint. 

"De productlijnen van beide bedrijven vullen elkaar 
perfect aan en daardoor kunnen we onze klanten een 
nog bredere en diepere productlijn aanbieden", aldus 
Bas Lensen, CEO van Toppoint. Door de integratie van 
de activiteiten van Intraco kan Toppoint haar 
merkenportfolio uitbreiden. Hierdoor ontstaat een 
breder aanbod van hightech producten en wordt de 
positie van Toppoint op de Europese markt versterkt. 
Medio februari 2023 zijn de hele collectie en nieuwe 
producten te bestellen via de extranet-site van 
Toppoint. Tot die tijd zullen de bekende namen binnen 
Intraco u bedienen en daarna overstappen. Het 
vertrouwde L&I-team blijft vanuit Wormerveer werken 
onder de vlag van Toppoint.  

Verbeterde dienstverlening 
Henk Duijsters, a.i. directeur & lid van de raad van 
bestuur van Intraco Holding: “Naast de verruimde 
mogelijkheden op het gebied van product- en 
marktontwikkeling biedt deze integratie een 
combinatie van activiteiten en disciplines. Kennis zal 
resulteren in betere service en ondersteuning voor u." 
Naar aanleiding van deze beslissing om de activiteiten 
te integreren, hebben de CEO Marc Zwiers en de 

Commercieel Manager Benelux, Rico 
Hoeboer, hun werkzaamheden bij Intraco beëindigd. 
Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze integratie 
van activiteiten alleen maar positieve veranderingen zal 
brengen voor onze klanten. Toppoint blijft het 
vertrouwde adres voor promotionele producten en we 
garanderen al meer dan 90 jaar de service die onze 
klanten van ons gewend zijn. De regie van dit proces is 
in handen van het huidige MT van Intraco, Bettina 
Peereboom (CFO a.i.), Edgar Schreuder en Gilbert 
Schenkhuizen, samen met de directie van Toppoint en 
Henk Duijsters. 

New Wave Group 
Beide bedrijven maken deel uit van het Zweedse 
beursgenoteerde New Wave Group AB, dat merken en 
producten ontwerpt, verwerft en ontwikkelt in de 
sectoren corporate, gifts en woninginrichting. 

GXN - BAPP enquête  
Dank aan de BAPP-leden die hebben deelgenomen aan de enquête GXN, 
een netwerk van ondernemers in onze sector, die een enquête heeft 
georganiseerd om de evolutie en de vooruitzichten van onze activiteit te 
testen. Deze enquête werd door alle verenigingen verstuurd zodat we een 
duidelijk beeld hebben van onze activiteit op Europees niveau.



Fermeture définitive


Beurzen en

road shows. 
BEURZEN 

CTCO, Lyon (F) · 31.01 - 01.02

REMADAYS, Warsaw (PL) · 01.02 - 03.02

PROMOGIFT, Madrid (E) · 07.02 - 09.02

GWW Trend, Cologne (D) · 08.02 - 09.02

OTP, Namur (B) · 14.03                   

HAPTICA live, Bonn (D) · 15.03

ROAD SHOWS

NH Hotel, TOP GIFT - FORUM EXPERTS, Zaventem (B) · 16.02  

Rodebol, PPOT, Gent · 28.03

Van der Valk, PPOT, Beveren · 29.03



Agecco - Guide 
Pub, voorheen 
MMS. 
Het hele Agecco-team is bijeen om u een 
goede voortzetting van uw projecten te 
wensen. Na meer dan 46 jaar activiteit en 
passie moet het team tot spijt aankondigen 
dat we vandaag definitief onze deuren 
sluiten. Dit betekent dat wij onze activiteiten 
niet meer kunnen voortzetten.  

Weet dat we verheugd waren om met u 
samen te werken en deel te nemen aan uw 
meest ambitieuze projecten, dit gedeelde 

menselijke avontuur had betekenis voor ons 
en we danken u oprecht voor uw vertrouwen. 

flash

news.

Be BAPP.

Stay tuned.

vzw BAPP asbl 
Imperiastraat 6 
B-1930 Zaventem 
+ 32 475 41 30 35 
info@bapp.be

PSI 2023 was een succes  

Na een onderbreking van twee jaar was het zeer 
goed nieuws dat www.papermints.eu weer kon 
deelnemen aan de PSI beurs. De beurs was kleiner, 
hal 10 en 3/4 van hal 9. De bezoekersaantallen 
vielen ons erg mee en kwamen uit meer 
verschillende landen dan voorheen. We scanden 26 
contacten uit België en 8 uit Luxemburg. Het 
uitstekende telefoonscansysteem van 
emperia@reedexpo.de. stelden ons in staat om 700 
contacten te digitaliseren en voor een adequate 
opvolging te zorgen.


mailto:info@bapp.be

