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Dear reader,

Geachte lezer,

The underlying document could easily be the dullest
product information you have ever read. We do not
need a shiny brochure with flashy photos and
screaming headers. A plain piece of white paper
with some lines of text is enough.

De kans is groot dat dit de saaiste productinformatie
is die u ooit gezien heeft. Voor ons geen glimmende
brochure met flitsende foto’s en schreeuwende
koppen. Een eenvoudig velletje wit papier met
enkele regels tekst volstaat.

However, this product information sheet is also
®
unique. It is printed with Ecofont . The Ecofont – the
world’s first ink saving typeface – has been
developed into a professional solution for office and
home use.

Tegelijk is deze productinformatie uniek. Het is
®
afgedrukt met Ecofont . Het Ecofont – ‘s werelds
eerste inktbesparende lettertype – is doorvertaald in
een professionele oplossing voor werk en privé.

With one click of the mouse, your documents are
printed using less ink. While working in your normal,
well readable screen font and without your text
layout being altered.

Met één muisklik worden documenten
inktbesparend afgedrukt. Terwijl er wordt gewerkt in
de goed leesbare schermletter en de opmaak van
het document ongewijzigd blijft.
®

Ecofont is in de zomer van 2010 beschikbaar.
®

Ecofont is available summer 2010.
®

®

Would you like to know what Ecofont could do for
you or your organisation? Please visit our website
www.ecofont.com or send an Email to
sales@ecofont.com
Kind regards,

Wilt u weten wat Ecofont kan betekenen voor u of
uw organisatie? Kijk dan op www.ecofont.nl of stuur
een Email naar sales@ecofont.nl.
Met vriendelijke groet,
Het Ecofont team

Team Ecofont

Note: With the Ecofont software you will print
directly in the Office application. You will not see the
holes on the screen and the print results are better
than printing this PDF.

N.B. Met de Ecofont software print u rechtstreeks
in de Office applicatie. De gaatjes zijn niet te zien op
het scherm en het afdrukresultaat is beter dan
vanuit deze PDF.

