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In Uw antwoord a.u.b. vern,eldert, EINDHOVEN,

Onderwerp:

Mijne Heren,

Elk bedrijf heeft zijn problemen; k het Uwe.

Sommige vraagstukken bestaan reeds geruime tijd of keren telkens
terug. In die gevallen kan do aanschaffing van electronische
meetapparatuur vaak uitkomst brengen.
ndere moeilijkheden komen slechts nmaal voor.
Zo ontdekte men bij een levensmiddelsubedriji’, nat, tengevoig
van een op verkeerde wijze uitgevoerde reparatie, een groot
aantal producten ijzerdeeltjes bevatte. Toen men zocht naar
een middel om snel uit te maken, welke pakjes wel en welke niet
goed waren, besloot men ons advies in te winnen.

Met behulp van een daarvoor speciaal samengestelde electronische
apparatuur gelukte het in enkele dagen enige duizenden pakjes
uit te zoeken. De onkosten, welke dit onderzoek voor d betrok
ken industrie meebracht, waren aanmerkelijk lager dan de schade,
die anders zou zijn geleden, want alleen langs electronische weg
kon de aanwezigheid van het ijzer worden vastgesteld.

Om te kunnen helpen is het evenwel nodig, dat wij Uw problemen
kennen. Een mondeling onderhoud is daartoe de eenvoudigste ma
nier.

Wij sluiten daarom een kaartin, die U ongefrankeerd aan ons
kunt insturen en waarmede U een onzer deskundigen tot een be
zoek kunt uitnodigen.

Laat een van Uw eerste handelingen in 1951 de verzending van
deze kaart zijn. De tweede helft van de wens, waarmede wij deze
brief willen besluiten, gaat dan in ieder geval in vervulling:
een goed uiteinde en een goed begin!

Hoogachtend,
p.o. N.V. Philips’ Verkoop-Maatschappij cor Nederland.

..._—--L. Roggereen.
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