Nieuwsbrief 1-2016
PSI, de toonaangevende Europese beurs van de Promotional Products Industry.
Hier hebben wij de trends en innovaties binnen de industrie bekeken.
Onderstaand onze selectie van de meest interessante noviteiten.
Card Guard
Steeds meer bankpassen, creditcards en zelfs onze paspoorten zijn voorzien
van een contactloze chip waarop uw gegevens en saldo staan. Hiermee worden
onze betaalpassen echter ook gevoeliger voor fraude en derdengebruik.
Met de Card Guard zijn uw passen beschermt tegen aanvallen van buiten af.
Slechts als u uw pas tevoorschijn haalt kan deze gebruikt worden.
Een nuttige give-away die een hoop leed bij uw relaties kan voorkomen.
Pluizenroller
Het overkomt ons allemaal wel eens: op weg naar een afspraak en er
zitten haren of pluizen op uw kleding! Wij hebben voor u rollers van
uitstekende kwaliteit waarbij het tape door en door van uw Logo of Uiting
is voorzien. Leverbaar in verschillende formaten en uitvoeringen.
Uw relaties zullen deze gadget zeker op waarde weten te schatten.
Badlaken met Opbergvakje
Onze handdoeken zijn van zeer hoge kwaliteit en vervaardigd met de beste
printtechnieken. Maar wie kent het probleem niet van waar de telefoon of de
sleutels even te laten…Wij hebben de oplossing! Onze badhanddoeken hebben
een heel handig afsluitbaar tasje. Vanzelfsprekend kunt u onze handdoeken in
veel verschillende vormen en stoffen bestellen.
Original Lanyards
De Lanyards zijn bij iedereen bekend. Doe eens wat extra’s met de Lanyard:
maak er een blijvend visitekaartje van uw firma van. Deze Lanyards van
customized rubber kunnen in alle kleuren en variaties uitgevoerd worden.
Zo heeft u van een beurs/congres/of klantendag een blijvende herinnering.

Autotelefoonhouder 2 modellen
Op de PSI vonden wij 2 super handige Smartphone houdertjes om uw
telefoon aan het luchtrooster te bevestigen. Of voor de 2e auto voor
navigatie of gewoon om up to date te blijven. Beide houdertjes
zijn goed te personaliseren en voldoen in vrijwel elke auto.

Katoenen Tassen
De plastic afvalberg verminderen met deze katoenen tas. De katoenen tas
is het perfecte promotiemiddel vanwege het grote oppervlak voor een fraaie
bedrukking. Ook springt de bedrukte tas in het oog als reclamemiddel.
Kortom, het perfecte relatiegeschenk!
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LedPulse
De eerste bewegingsgeactiveerde armband op de markt.
Waarschijnlijk de Gadget voor 2016 voor elk groot evenement, beachparty,
feest. Zodra u knipt met de vingers licht de armband op. Reageert ook
op beat uit de speakers. Samen met de moonwalkers, LED-lampjes
aan de schoenveters wordt elke gast een wandelende lichtshow!

Custom vorm Pepermuntjes
De snoepjes in doosjes of pakjes zijn gemeengoed geworden als uitdelertje.
Zou het niet leuk zijn uw relaties snoepjes te geven met uw logo of zelfs in custom vorm?
Vanaf nu is dat geen probleem meer. Samen met u komen wij tot een mooie look en
shape. Ook een verpakking geheel naar uw wens behoort tot de mogelijkheden.

Partyballonnen
Ballonnen zijn en blijven een zeer gewild product op alle soorten events. Met onze
nieuwe producent kunnen wij de ballon naar een nieuwe standaard brengen. Dankzij
nieuwe printtechnieken kunnen wij tot 8 kleuren drukken. Laat uw wensen weten en
wij kunnen uw logo, foto of tekening van klein tot zeer groot op de ballon aanbrengen.
De ballonnen zijn van hoogwaardige kwaliteit en in vele formaten verkrijgbaar.

Promotionele super compact auto Zonwering
zeer praktische vouwen en comfortabel te houden of weg te geven.
Reclame parasol is gemaakt met film van reflecterende aluminium front en metalen
groene doos van 500 Gr / m² om af te drukken van teksten, Geheel naar wens te
bedrukken in 1-4 De voor- en achterkant zijn wit.
Antibacteriële Gel
95% van alle virale infecties worden overgedragen door het handen schudden.
Speciaal voor u hebben wij een handig weggevertje geselecteerd waarmee u
zichzelf en de klanten kunt beschermen. Ook op festivals, feesten en het
openbaar vervoer zijn deze producten steeds meer in trek. Door middel van
een handige clip altijd mee te dragen en leverbaar in verschillende leuke kleuren.
2 x High End Powerbanks
In deze nieuwsbrief kunnen Powerbanks niet ontbreken. Wij hebben 2 zeer krachtige
uitgezocht van 5200 mAh. De ene is speciaal voor de promotionele markt want op deze
powerbank kunt u een slideshow laden van tot 7 foto’s. Hiermee kunt u een goede
impressie van uw firma of uw nieuwe product geven. Daarnaast zal uw relatie onder de
indruk zijn van het vermogen van deze lader.
De tweede bluetooth 5200 mAh powerbank/speaker heeft een uiterst aantrekkelijk design,
gekoppeld aan een flink vermogen en een kwalitatief prima speaker. Of het nu voor een
relatie of prospect is of voor eigen personeel,hiermee doet u iedereen een plezier.
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Draadloos apparaatje dat voor een zorgeloze dag zorgt
Wistiki is een draadloos apparaatje dat u aan uw persoonlijke voorwerpen bevestigt
om deze moeiteloos overal via uw Smartphone terug te kunnen vinden aan de hand
van geluid en GPS-data. De Wistiki wordt in Frankrijk vervaardigd. Wij garanderen
een kwaliteitsproduct dat aan de strengste eisen van onze gebruikers voldoet.

Webcamcovers
In de laatste jaren is duidelijk geworden dat meer en meer organisaties en
personen proberen onze laptops te infiltreren en foto’s te maken via onze
Webcamcamera. Om beschermd te blijven is het van groot belang dat u uw
cam kunt sluiten. Met deze covers is het zeer eenvoudig en kunt u met 1 schuif
uw camera openen en sluiten. Met full colour bedrukking en ultra dun design is
deze cover eerder een aanvulling dan een storende factor op uw laptop.
Virtual Reality Bril
Virtual Reality brillen en headsets zijn dé gadget van dit moment. Als u op zoek
bent naar een leuk, hip en origineel cadeau voor uw eigen personeel of zakenrelaties, dan is een VR-bril met uw eigen bedrijfslogo erop een bijzonder leuke optie.
Bij ons kunt u snel Google Cardboards laten bedrukken met een eigen logo en tekst!
Custom vorm Post-it
Wie kent de Post-It niet. Het meest gestolen product binnen bedrijven door
personeel. Dit slechts om aan te geven dat de attentiewaarde van deze
give-away enorm is. Wij kunnen de Post-It leveren in vele verschillende vormen
en maten met aansprekende bedrukkingen. Uw bedrijf komt in het zonnetje
op plaatsen die u vooraf niet kon bevroeden.

Bedrukte Ponchos
Feest, festival, buitenactiviteit - allemaal super leuk, maar wee als de weergoden
even tegenzitten. Gelukkig kunnen wij poncho’s van hoge kwaliteit leveren in
verschillende kleuren, voorzien van uw logo. Zit verpakt in een handig opbergballetje.

Bent u nieuwsgierig naar één of meerdere producten die wij voor u kunnen bedrukken en naar de prijs?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Sander Hilbrink & Maarten Terpstra
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