
Tijd voor iets nieuws!
ONS PAND KRIJGT EEN VERNIEUWDE 

UITSTRALING EN VERHOOGT 
DAARDOOR UW WINKELKWALITEIT.



Alvast een kleine impressie

TWEPA VERNIEUWD HAAR WINKEL EN DAAR ZIJN WE 
TROTS OP! EN OMDAT WIJ ER TROTS OP ZIJN LATEN 
WIJ U GRAAG WAT SFEERIMPRESSIES VAN DE NIEUWE 
WINKELINRICHTING ZIEN!

Doel van de verbouwing

Wij van Twepa Enschede vinden het erg belangrijk dat u onze produc-

ten gemakkelijk en snel kunt vinden wanneer u een bezoek brengt aan 

onze winkel. Daarom zal onze winkel naast een nieuwe uitstraling die 

rechtdoet aan onze identiteit ook een nieuwe inrichting krijgen wie  

voldoet aan deze doelstelling.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten in week 19 en om het ongemak tijdens de 

verbouwing zo beperkt mogelijk te houden wordt de winkel in etappes 

aangepast om niet overal tegelijk aan het werk te zijn. Locaties waar 

werkzaamheden plaats vinden zijn afgezet. Naar verwachting zal in 

week 23 de verbouwing helemaal afgerond zijn en laten wij u graag 

verwonderen over onze mooie, gestructureerde winkelinrichting.

Zichtbaar kwaliteit met een open karakter

De nieuwe inrichting creëert meer ruimte en heeft een open karakter. 

Door het plaatsen van koven aan het plafond willen wij u met één oog-

opslag laten zien wat Twepa aan productgroepen heeft te bieden en 

waar u bijvoorbeeld uw verpakkingsmaterialen, disposables, schoon-

maakartikelen of kantoorartikelen kunt vinden.

Wanneer u bij ons bedrijfskleding afneemt met een bedrukking 

dan drukken wij deze vaak zelf met onze eigen transfermachine.  



Gezien wij hier ook trots op zijn, krijgt de hiervoor benodigde opstelling 

ook een prominentere plek binnen de nieuwe winkelinrichting. Zo kun-

nen we u laten zien hoe bedrijfskleding door ons met een goede kwaliteit 

bedrukt wordt. 

Zichtbare kwaliteit met een open karakter, wij zijn trots op onze  

producten en op Twepa en dat laten wij zien ook!



Is het bij u ook tijd voor iets nieuws?
Kom langs en laat u verwonderen!
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