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Duik diep 
in de oceaan!
de dagen worden warmer. de nachten worden 
langer. heerlijk wegdromen. het is bijna zomer, 
voel het zand tussen je tenen en neem een diepe 
duik in de zomercollectie van trollbeads.

Deze spectaculaire nieuwe aanwinst van  Trollbeads 
(beperkte oplage!) biedt een kijkje in de oceaan.  
Een ontwerp van de Japanse designer Nozomi Kaji. 
Uitermate geschikt voor aan het Fantasy Collier.

voor meer info: www.trollbeads.com

VINTAGE & NUDE

Voorafgaand aan het uitbundige van de zomer is 
er het seizoen van de ingehouden adem. Zachte 
pastels en poedertinten passen daar perfect bij. 
MelanO’s Vera met parel Meddy, combineer je dit 
voorjaar met de musthaves in nudetinten.

voor meer info: www.melano-jewelry.com, 
+31 (0)6 10507868

MORI DIAMOND
kent u het dit nieuwe concept van s.g.s. fabriek al?  
een eigen productie met een hoge kwaliteit dia-
mant (tw/vsi) en een marge voor de juwelier die 
hoger dan gebruikelijk is. 

De Mori Diamond-collectie is opgebouwd uit soli-
tair-,  memoire- en rosetringen, die allemaal ook als 
 groeibriljant te gebruiken zijn. Mori Diamond start 
nu ook met een  exclusievere lijn luxe fantasiesets.

voor meer info: 
verkoop@mori-sieraden.nl
Jurgen van Vliet 
+31 (0)6 10998112

STEP INTO THE WORLD 
OF MELANO

clarity & success, de aanbieder van software voor juweliers, presenteert zich actiever op 
 diverse locaties in nederland en belgië. vanwege de grote vraag van juweliers uit de benelux 
om nog meer te weten te komen over de mogelijkheden en toepassingen van het huidige soft-
warepakket, organiseert clarity & success roadshows. 

CLARITY & SUCCESS 
komt naar u toe!

Roadshows 2016
Maandag 27 juni in Utrecht
Maandag 26 september in Eindhoven
Maandag 24 oktober in Breda
Maandag 28 november in Zwolle
Elke maandag van 13.00 – 16.00 uur

Inschrijving via roadshow@clarity-success.com. 
Of neem contact op met Jawad Morabet 
Tel. +49(0)5201 6627 7407, jawad.morabet@clarity-success.com

De eerste roadshows zijn al achter de rug in Am-
stelveen (31 maart) en Antwerpen (25 april) én 
een groot succes. “Het is goed om live demon-
straties te  geven en vragen ter plekke te kunnen 
beantwoorden”, vertelt Jawad Morabet. “Ook 
reageren deelnemers enthousiast op de speci-
ale  aanbieding, die wij hebben ter gelegenheid  
van de Roadshows. Zeer interessant voor elke  
juwelier of goudsmid om in 2016 een  begin 
te gaan maken met het digitaliseren van de 
bedrijfs processen”. 
De aanbieding met een totale verkoopprijs 
van 1.999 euro (excl. BTW) is opgebouwd uit de 
volgende onderdelen: een kassa met touchs-
creen en geintegreerde computer, de standaard 
softwaremodule voor kassafunctionaliteit en 
vooraad beheer van Clarity & Success, antivirus 
 software en het Windows 7 softwarepakket. Te-
vens is de installatie en configuratie van de soft-
ware inbegrepen. Het systeem is ook verkrijgbaar 
in wit. Daarnaast kunt u  andere accessoires, zoals 
de  label- en bonprinter aanschaffen. 

Als u reeds uw eigen software systeem ge bruikt, 
controleert Clarity & Success of uw oude ge-
gevens geïmporteerd kunnen worden. En als u 
voor het speciale aanbod kiest, wordt u tevens 
 getraind. 
U kunt kiezen uit drie trainingsmodellen: via 
tele foon of Skype, deelname aan een groeps-
training of een exclusieve training op uw locatie.  
Deze aanbieding is alleen geldig na aanmelding 
voor een van de Roadshows.


