Nieuwsflits december 2009
Beste Collega’s
Inmiddels is het al weer de feestmaand december geworden.
Hoewel ieder persoon kerstmis en de jaarwisseling op zijn eigen wijze viert,
betekent deze feestdagen voor velen een paar dagen doorbrengen in huiselijke
kring met familie en/of vrienden.
Sommige van ons nemen de kans waar om de feestdagen onder een strak blauwe‐
hemel en warme kristalhelder water door te brengen of de gezelligheid te proeven
van een onvervalste wintersportvakantie.
Voor ieder heeft het een eigen sfeer, of je nu de feestdagen thuis doorbrengt bij
een knapperend haarvuur, de wintersport of een duikvakantie in de warme
gebieden, IDD hoopt dat de feestdagen sfeervol zullen verlopen.
Wij, IDD Head Office en onze staff, wensen u prettige feestdagen en een zeer goed
en veilig duikjaar 20210 toe.

De IDD Take the Challenge “Go Diving” programma lanceert voor 2010
het Free for One campage (introductieduik).
Vanaf eind 15 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, zal IDD deelnemen met Optimel de eerste aanbieder
van Low calorie zuivel producten aan het Free for One campagne.
De consument koopt Optimel producten en kan daarmee actiecodes sparen om gebruik te kunnen
maken van het actieaanbod.
De Free for One consument betaalt de prijs voor het aanbod en met een uitgeprint Optimel Voucher mag
de 2e persoon eenmalig gratis mee.
Onze doelgroep vrouwen en mannen tussen de 25 en 50 jaar.
Deze actie zal op 9.000.000 actieverpakkingen bij alle supermarkten in Nederland te komen liggen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen: pde@iddworld.com

Reminder Opfris Seminar in Assen
Scuba Assen organiseert samen met IDD een 0pfris seminar op zaterdagmiddag 16 januari 2009, vanaf 13.00
uur tot en met 17.00 uur.
Het is de bedoeling van deze middag ervoor te zorgen dat we met z’n allen weer de skills, briefing etc. het
zelfde doen maar dan wel op ons eigen manier.
Voor deelname aan deze seminar kunt u zich vóór 5 januari 2010 aanmelden bij duikschool “Scuba Assen” de
heer Jurrien Vinckers e‐mail: info@scuba‐assen.nl of bij IDD Head Office pde@iddworld.com
Wanneer u zich heeft aangemeld dan krijgt u van ons via de mail, een route beschrijving en de exacte tijd en
locatie.
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