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voor het goede doel
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Summa snijdt hertenkoppen uit, die door Antalis worden verkocht ten voordele van Music
for Life.
Summa nv werkt samen met Antalis nv/sa, Europa’s grootste verdeler van papier,
verpakkingsoplossingen en visuele communicatie voor professionelen, ten voordele van Music
for Life. Music for life is een jaarlijkse actie van de Belgische radiozender Studio Brussel en
het Rode Kruis-Vlaanderen. Tijdens het evenement draaien de presentatoren van de actie een
week lang muziekplaten, aangevraagd door de luisteraars. De campagne ‘De warmste Week’,
die voortvloeit uit Music for Life, werkt volgens een formule van fondsenwerving ten voordele
van een hele reeks goede doelen.
Dit jaar steunt Antalis het goede doel ‘Kom op tegen kanker’, een organisatie die mensen, die
tegen kanker vechten, helpt en ondersteunt door middel van fonsenwerving. Teneinde vorm te
geven aan Antalis’ initiatief zal Summa zo’n 100 hertenkoppen uit Forex Lite materiaal van 5
mm dikte snijden met de Cutout tool met enkele snijkant. Nadien zullen de hertenkoppen door
Antalis worden verkocht aan familie, collega’s, vrienden, alsook aan klanten met de bedoeling
zoveel mogelijk geld voor hun goed doel in te zamelen. U kan zelf ook een dergelijke hertenkop
bestellen via info@antalis.be.
Antalis’ technische consultant, Tim Geirnaert, verklaart: “In het verleden werden we
rechtstreeks geconfronteerd met mensen uit onze omgeving, die te kampen hadden met één
of andere vorm van kanker. Voor ons was het dan ook een logische stap om dit specifieke
goede doel te steunen. De keuze om met Summa samen te werken, was evident. Summa staat
wereldwijd immers bekend als een bedrijf dat hoogwaardige snij-oplossingen aanbiedt voor
een grote verscheidenheid toepassingen. De hertenkoppen zien er fantastisch uit en zullen de
beoogde fondsen, zonder enige twijfel, realiseren en wie weet zelfs overtreffen”.

Afbeelding 1 : Summa snijdt hertenkoppen uit, die door Antalis worden verkocht in functie van Music for Life. Afbeelding 2: Antalis’ technische consultant; Tim
Geirnaert, Summa medewerkers Daphne Mertens and Maxime Dechaene voor een Summa F2630 die de koppen snijdt met een enkelzijdige Cutout Tool.

Tijdens het evenement ‘De warmste week’, dat live wordt uitgezonden op de Vlaamse televisie,
zal Antalis de opbrengsten persoonlijk overhandigen aan de initiatiefnemers van Music for Life.
Music for life zorgt er vervolgens voor dat de opbrengsten bij de organisatie ‘Kom op tegen
kanker’ terecht komen.
Het spreekt voor zich dat Summa trots is, samen met Antalis, mee te mogen werken aan dit
hartverwarmende initiatief. Summa wenst Antalis heel veel succes toe met de verkoop van de
hertenkoppen en hoopt dat de opbrengsten voor ‘Kom op tegen kanker’ de pan uit swingen.
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Over Summa
Summa is een wereldwijd gerenomeerde fabrikant van producten van superieure vinyl-/
contoursnijders en professionele vlakbed afwerkingssystemen voor de lucht- en ruimtevaart,
signmaking, labeling en buitenreclame.
Summa’s hoofdkwartier bevindt zich in Gistel, België. Summa America is in Beverly, U.S.A.
gelocaliseerd. U kan Summa telefonisch bereiken via +32 59 27 00 11, door een email te
sturen naar info@summa.eu of via www.summa.eu of www.summaamerica.com.
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Vertel het verder
Deel dit persbericht op Facebook, Twitter en Linkedin of verstuur het per email, door op het
icoontje te drukken.
Volg Summa op social media voor alle laatste Summa updates.
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