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Een kleine en super betaalbare manier om jezelf 
onder de aandacht te brengen bij  je doelgroep. 

Altij d praktisch en soms zelfs multifunctioneel. 
Pennen zij n makkelij k om uit te delen of om op te 
sturen. Pennen heb je nooit teveel!

Kunststof transparnte balpen, blauwschrij vend, 
met gekleurde rubberen grip en metalen clip
Drukafmeting 35 x 7 mm (tampondruk)

Kunststof balpen, blauwschrij vend, 
met gekleurde rubberen grip en metalen 
clip Drukafmeting 35 x 7 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 115,- 150,- 180,- 240,-

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 115,- 150,- 180,- 240,-

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Multifunctionele ‘touch’ kunststof balpen, zwartschrij vend, 
met zwarte rubberen grip en gekleurde houder. 
Drukafmeting 35 x 7 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 120,- 150,- 200,- 270,-

Pennen zij n super handig om mee te sturen in een direct mail 
campagne. Nieuwsgierigheid zal ontvangers zover krij gen om 
de envelop te openen doordat deze met een pen extra dikte krij gt.

Opvallen in de hand van je doelgroep

Tip:

Kunststof zilverkleurige balpen, blauwschrij vend,
 met gekleurde rubberen grip en metalen clip
Drukafmeting 35 x 7 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 115,- 150,- 180,- 240,-

TOUCH
Te gebruiken als pen voor je ‘touch screen’ schermen

Pennen:
de populairste weggever!
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Tip van Ke� y
Wist je dat een pen gemiddeld 
7 keer van eigenaar wisselt?

En dat de laatste eigenaar de pen 
gemiddeld 6 maanden gebruikt?

Dat betekent dat jouw logo 
minimaal 6 maanden letterlijk in 

de hand van je doelgroep ligt! 

Aluminium balpen, blauwschrij vend, 
met drukmechanisme en zilveren accenten
Drukafmeting 40 x 10 mm

Kunststof witte balpen, blauwschrij vend, 
met zilverkleurige tip en gekleurde accenten
Drukafmeting: 35 x 7 mm (tampondruk)

Balpen wit met gekleurd accent,
zwartschrij vend, met clip
Drukafmeting: 30 x 15 mm (zeefdruk)

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 115,- 145,- 160,- 230,-

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 110,- 145,- 170,- 240,-

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 115,- 150,- 190,- 280,-

Elegante multifunctionele aluminium balpen, 
blauwschrij vend, met metalen clip.
Drukafmeting: 30 x 4 mm (gravure)              

Parker balpen in geschenkverpakking
Inclusief gravure van persoonlij ke namen
Drukafmeting: 30 x 4 mm (gravure)              

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 105,- 180,- 320,- 540,-

Hoeveelheid 10 25 51
Prij s totaal 135,- 250,- 420,-

TouchTe gebruiken als pen voor je ‘touch screen’ schermen

Extra luxe pen in individuele geschenkverpakkingper pen met naamte personaliseren

Een gouden combinatie: Pennen met notitieboekjes
Op de volgende pagina een selectie boekjes en kladblokken

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW
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Notitieboekje, met PU omslag, een sluiting 
van elastiek en gelinieerd papier
Drukafmeting: 75 x 35 mm (tampondruk)

Notitieboekje, met PU omslag, een sluiting 
van elastiek en gelinieerd papier
Drukafmeting: 50 x 35 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 172,- 260,- 495,-

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 130,- 175,- 305,-

A6

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 

Een kleine en super betaalbare manier om jezelf 
onder de aandacht te brengen bij  je doelgroep. 

Altij d praktisch en soms zelfs multifunctioneel. 
Pennen zij n makkelij k om uit te delen of om op te 
sturen. Pennen heb je nooit teveel!

Notitieboekjes en 
kladblokken

A5

Speciaal voor bloggers: Schrij f in de mooiste schrij fboekjes die 
je kunt vinden en draag er altij d eentje mee in je tas. Mooi papier 
nodigt uit om te schrij ven, op elk moment van de dag.

Multifunctioneel voor al je ideëen

Tip:
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Notitieboekje, met PP omslag, gelinieerde pagina’s
Drukafmeting: 55 x 35 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 160,- 265,- 485,-

A5

Inclusief 
plastic balpen

Kladblokken
50 vel, zonder schutblad
enkelzij dig bedrukt in full color op elk vel

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 160,- 180,- 275,-

Kladblokken

Kladblokken
50 vel, met schutblad
enkelzij dig bedrukt in full color op elk vel

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 270,- 310,- 475,-

A5

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Notitieboekje, softcover, met PU omslag,
een sluiting van elastiek en gelinieerd papier
Drukafmeting: 60 x 35 mm (tampondruk)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 210,- 330,- 670,-

A5

Met een vakje aan de binnenzij de van de cover



11                 Weggevers bedrukt met je logo10                 Weggevers bedrukt met je logo 11                 Weggevers bedrukt met je logo
Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Nu plastic wegwerptasjes taboe zij n, zij n herbruikbare 
tassen populairder dan ooit. 

Heel geschikt om te gebruiken als goodiebag of als 
opvallende reclameuiting omdat de tas met mensen mee 
gaan naar de supermarkt, het station of de sportschool.  

Tassen:
goed voor milieu en jouw 

merk!
Handige en populaire promotieartikelen die uitermate geschikt 
zij n om cadeau te geven bij voorbeeld bij  een open dag, een beurs 
of een evenement.

Opvallen in de hand van je doelgroep

Tip:

BEST
SELLER

Non-woven draag/boodschappentas (80 gr/m2) 
met lange hengsels
Drukafmeting 280 x 280 mm (zeefdruk)

Maak het verschil voor de planeet en je merk! 
Verminder plastic afval een deel herbruikbare 
tassen uit, bedrukt met je logo in extra groot 
formaat. 

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 170,- 185,- 220,- 305,-
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Draagtas met lange hengsels in full color bedrukking
Draagtas altij d wit, hengsel in diverse kleuren
Drukafmeting 340 x 310 mm (sublimatie)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 340,- 490- 940-

Katoenen draag/boodschappentas (110 gr/m2) 
met lange hengsels
Drukafmeting 280 x 280 mm (zeefdruk)

Hoeveelheid 50 100 250 500
Prij s totaal 150,- 190,- 160,- 380,-

Stevige
kwaliteit

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Met betaalbare weggevers maak je van je event 
een ware beleving die thuis nog even zal voortduren!
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AS waterfl es (650 ml). De fl es is transparant 
met een soliede draaidop in dezelfde kleur.
Drukafmeting 190 x 70 mm 

Hoeveelheid 25 50 100 250
Prij s totaal 160,- 220,- 320,- 670,-

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Kunststof

Aluminium

Aluminium waterfl es (650 ml) met 
bij behorende kleur PP draaidop.
Drukafmeting 20 x 65 mm (graveren)

Hoeveelheid 25 50 100 250
Prij s totaal 170,- 250,- 430,- 960,-

Waterfl essen bedrukken met 
je logo is echt van deze tij d. 

We gaan voorzichtiger om met 
ons milieu en doen ons best om 
zoduurzaam mogelij k te zij n. 
Met bedrukte waterfl essen zet 
je een stap in de goede richting. 

Weg met de plastic fl es laat je 
logo bedrukken op herbruikbare 
waterfl essen!

Waterflessen:
stay hydrated

Minimaal 2 liter water per dag drinken... Maak dat jouw klanten 
makkelij k door ze een waterfl es cadeau te doen! Een goede fl es 
staat standaard op het bureau bij  veel mensen en zo is jouw logo 
elke dag zichtbaar. 

Dagelijks aanwezig op het bureau van jouw klant

Tip:
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AS waterfl es (650 ml). met roestvrij  stalen 
dop en bodem.
Drukafmeting 100 x 60 mm (tampondruk) 

Hoeveelheid 10 25 50
Prij s totaal 105,- 160,- 230,-

RVS waterfl es (350 ml) met draai dop 
Drukafmeting 100 x 50 mm (gravure) 

Hoeveelheid 10 25 51
Prij s totaal 150,- 250,- 420,-

BEST
SELLER

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Kunststof waterfl es (750 ml) 
met siloconen dop en drinkbeker
Drukafmeting 100 x 50 mm 

Hoeveelheid 25 50 100 250
Prij s totaal 195,- 295,- 480,- 1070,-

Met 
drinkbeker

Roestvrij 
staal

Super trendy en milieuvriendelij k zij n 
natuurlij k de waterfl essen van Dopper. 

In vele kleuren te krij gen en ook te 
bedrukken met je eigen logo!

Vanaf 1 stuks voor 17,50
Bij voorbeeld gewoon voor eigen gebruik. 

Wij  gebruiken deze zelf veelvuldig!

Bij  hogere oplages is het minimum aantal 
60 stuks en dan kost de dopper 6,- per stuk.

Tip:
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Vaatwasserbestendige mok (250 ml). 
Onze eigen favoriet op kantoor! 
Drukafmeting 30 x 50 mm (gravure)

Koffi  emokken

Bij na elk gesprek welke je voert met je klanten 
komt koffi  e of thee bij  kij ken. Met onze 
mokken bedrukt met je logo kom jij  absoluut 
goed voor de dag bij  elk gesprek. 

Bamboevezel mok (350 ml). 
De perfecte milieuvriendelij ke en duurzame mok. 
Drukafmeting 30 x 50 mm (gravure)

Hoeveelheid 25 50 100
Prij s totaal 130,- 170,- 245,-

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 300,- 430,- 870,-

Bamboe

BESTSELLER

Drukprij s is gebaseerd op 1 kleur op 1 positie, op basis van de aanbevolen techniek. 
Incl. opmaak, handlingkosten, instelkosten en verzendkosten. Excl. BTW

Porseleinen mok MINI (210 ml). 
Fij ne, niet te grote koffi  e mok 
Drukafmeting 170 x 65 mm (sublimatie)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 270,- 420,- 880,-

Reisbeker met deksel (300 ml). 
Met volledig bedrukbare beker 
Drukafmeting 170 x 65 mm (sublimatie)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 395,- 585,- 1120,-

Porseleinen mok (250 ml). 
Fij ne mok voor zowel koffi  e als thee perfect. 
Drukafmeting 58 x 58 mm (transfer)

Hoeveelheid 50 100 250
Prij s totaal 260,- 420,- 895,-

Beeld je eens in: een potentiële klant komt bij  je binnen, 
wordt vriendelij k ontvangen met een kop koffi  e en het 
logo bedrukt op de koffi  ekopjes. 

Opeens straalt jouw bedrij f professionaliteit uit en 
smaakt de koffi  e vele malen lekkerder.

Koffiebekers: 
altijd een goed idee! Kopje aandacht? Ik drink, jij  drinkt, wij  drinken. En ook jouw 

klanten. Een mok wordt dagelij ks gebruikt en is dus een perfect 
relatiegeschenk en leuke vuller voor een goodiebag!

Begin de dag goed met koffie in je eigen mok!

Tip:
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