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Wat ga je verzenden met Pasen ?

Ook in 2018 hoogstwaarschijnlijk niets meer !

Vorig jaar publiceerden we een eerste artikel over het thema van Pasen dat als pub gebruikt werd op
afdrukken van frankeermachines van Frama, Francotyp-Postalia en Pitney Bowes.

Ook op de oude machines van Hasler en Francotyp werd eerder zeldzaam en op vraag van de gebruiker
een cliché geplaatst met de combinatie publiciteit voor het eigen bedrijf en wensen voor het feest van
Pasen. In België mogen de klokken met paaseieren die terugkeren uit Rome zeker niet ontbreken.

Hasler type F 88 nr. B 1103
Publiciteit "KWATTA"

Joyeuses Pâques
Zalige Pasen

Francotyp type C nr. F 137
Publiciteit "UTRECHT"

Joyeuses Pâques
Vrolijk Paasfeest

Dit zijn twee voorbeelden van niet standaard clichés, de afbeeldingen die volgen zijn wel standaard en
worden aangeboden en aangepast voor de klant door de fabrikant van de frankeermachine.

Ook Nederland komt aan bod met het mandje waarin de paaseieren rondgebracht worden in plaats van de
klokken uit Rome bij ons. Volgens het type van de machine bestaat deze standaard cliché in twee
afmetingen 28 x 45mm en 29 x 46mm waarbij de lettergrootte ook een weinig verschilt.
Francotyp-Postalia type
EFS3000/NEF300
nr. FR 52273
Publiciteit "Nunner BV"

wenst u prettige
paasdagen

Francotyp-Postalia type
T1000
nr. FR 63664
Publiciteit "Dionex BV"

wenst u prettige
paasdagen

In Duitsland gebruikt de fabrikant Hasler een paasei als vaas voor een boeket paaslelies.

Hasler type
Mailmaster

Frohe Ostern
wünscht
Hasler
Publiciteit
"Hasler - Postbearbeitung, Kommunikation, Sicherheit" ( Postverwerking, Communicatie, Zekerheid ).
Nog in Duitsland stelt Francotyp-Postalia ter gelegenheid van de grote computerbeurs CeBIT 97 te
Hannover volgend cliché met jonglerende paashaas ter beschikking op hun machine type JetMail.
Deze afbeelding heeft een demonstratiestempel "Vorführstempel" voor CeBIT '97.
Bemerk ook de standaard servicestempel "Brief zum Kilotarif / Prioritaire".

Frohe Ostern wünscht FRANCOTYP-POSTALIA

Francotyp-Postalia stelt ook nog volgend cliché met paashaas ter beschikking op de machines type
EFS3000/NEF300. Deze reklamekaart heeft een demonstratiestempel "Vorführstempel".
Bemerk ook de standaard servicestempel "Eilzustellung".

Francotyp-Postalia
type
EFS3000/NEF300
Nr. B 75 3047
Publiciteit
"Planungsbüro
MERKMANN"

Wir wünschen
Innen ein
schönes
Osterfest !

Als toemaatje deze Duitse Infopost
"Fancy" Port Betaald met het thema
Pasen.
Deutsche Post schrijft hierover in
zijn gebruiksaanwijzing, vrij vertaald
"Deze mogelijkheid bezorgt uw
zendingen "Schwung !".
Met uw eigen motief zorgt u voor
een individueel, sympathiek
visitekaartje".

Bronvermelding: alle afdrukken uit eigen verzameling
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