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BROCHURE

MEESTERS IN
MERKPROMOTIE
opvallende en unieke merchandise

catalogus

WIE ZIJN WIJ

Al sinds 1999 houden wij ons bezig met úw promotie.
Eerst als éénmansbedrijfje, maar ondertussen uitgegroeid tot volwaardige fullservice specialist met
bekende nationale én internationale klanten, maar
natuurlijk ook voor de kleine zelfstandige. In onze
vestiging in Volendam hebben wij een ruime
showroom vol met allerlei samples van veelverkochte
artikelen, en ook mooie voorbeelden van unieke,
custom geproduceerde items, waar u van harte
welkom bent om inspiratie op te doen, of u te laten
adviseren. Met onze zeer ervaren sales-, productie- en
logistieke medewerk(st)ers zorgen wij vanaf deze
zelfde locatie dat de door u bestelde producten aan
alle verwachtingen voldoen, en desgewenst wereldwijd worden gedistribueerd.

EXTRA SERVICES

zelfde locatie dat de door u bestelde producten aan alle
verwachtingen voldoen, en desgewenst wereldwijd
worden gedistribueerd.

Wij hebben een eigen design-afdeling, die in overleg met de klant
vakkundig al het benodigde
ontwerpwerk uit handen kan
nemen.

Ook hebben wij een eigen
fulfillment en distributie-afdeling in
huis, die voor uw webshop,
direct-mailing of andere
distributje-wensen alle know-how
biedt om dit voor u uit handen te
nemen. Netjes verpakt en tot op de
deurmat afgeleverd, over de gehele
wereld, met elke gewenste vervoerder.

Tot slot denken onze accountmanagers ook graag met u mee, als u er
zelf helemaal niet meer uit komt. Op
aanvraag komen wij graag met één
of meerdere voorstellen voor leuke,
originele relatiegeschenken,
merchandise-items of zelfs hele
pakketten, waar u dan altijd geheel
vrijblijvend een keuze uit mag
maken (of niet, natuurlijk).
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Merchandise
Voor bedrijven stellen wij vaak een mooi relatiepakket samen, die ze weg geven aan hun personeel of aan
zakenrelaties, met kerst of met de zomervakantie. Voor elk seizoen natuurlijk een geheel ander pakket.
In de winter een prachtig kerstpakket met luxe visartikelen en een heerlijke fles champagne en zomers
een mooi strandpakketten of Bbq-pakket. Alles is mogelijk.

Artiesten, vloggers en bands

Evenementen

Pretparken en dierentuinen

Fans van artiesten over de hele
wereld willen natuurlijk het liefst
rondlopen in kleding en accessoires
van hun favoriet, en hun kamer
volhangen met posters en memorabilia. Die merchandise produceren
wij allemaal, van T-shirts tot
stickerpakketten en rugtassen,
noem alles maar op. Niet alleeen
leuk voro de fans, maar ook mooie
bron van inkomsten voor de artiest.

Evenementen worden altijd
uitgebreid aangekleed in een eigen
stijl, en in die zelfde stijl is vaak ook
veelvuldig merchandise beschikbaar. Zowel die aankleding als die
merchandise kunnen wij volledig
verzorgen. Vlaggen, polsbandjes en
consumptiemuntjes, maar ook de
disposabels en natuurlijk de petjes,
T-shirts, waaiertjes en zonnebrillen.

Pretparken en dierentuinen halen
ook veel extra inkomsten uit de
souvenirsshops. Herbruikbare
drinkbekers en tassen, maar ook
paraplu’s en poncho’s voor een
plotselinge weeromslag. Alles
voorzien van hun eigen logo, of een
foto van de populairste attracties.

SPORTCLUBS

bEDRIJVEN

WEBSHOPS

Sportclubs gebruiken merchandise
al sinds jaar en dag om de clubkas
te spekken. Bij de grote professionals is het vaak zelfs een zeer
substantieel onderdeel van de
begroting. En uiteraard wil elke fan
zo veel als mogelijk laten zien wat
zijn of haar favoriete club is, zowel
bij de wedstrijden als in het
dagelijkse leven.

Je ziet steeds meer merchandise
rondom grote bekende nationale en
internationale bedrijven en merken.
Dit is natuurlijk een mooie manier
om de naamsbekendheid te
promoten, maar soms ook om extra
inkomsten te genereren van uit een
andere hoek dan de reguliere
omzet. En uiteraard zijn het vaak
ook originele relatiegeschenken
voor personeel en relaties.

Het succes van een goede webshop
is natuurlijk mede afhankelijk van
het product-aanbod. Wij proberen
zo veel mogelijk mee t edenken om
dit aanbod commercieel én
financieel interessant te maken,
voor u én uw klanten.
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Relatiepakketten
Voor bedrijven stellen wij vaak een mooi relatiepakket samen, die ze weg geven aan hun personeel of aan
zakenrelaties, met kerst of met de zomervakantie. Voor elk seizoen natuurlijk een geheel ander pakket.
In de winter een prachtig kerstpakket met luxe visartikelen en een heerlijke fles champagne en zomers
een mooi strandpakketten of Bbq-pakket. Alles is mogelijk.

Bbq pakkett

Fietspakket

Picknickpakket

Ons BBQ Pakket is een prachtig
cadeau voor de echte genieters van
het buitenleven. Opbergschort met
diverse BBQ-gereedschappen,
temperatuurmeter, picknick-koeltas
met eetgerei, bluetooth speaker,
powerbank op zonne-energie, en
natuurlijk diverse lekkere versnaperingen. Naar wens en budget aan te
passen en uiteraard te bedrukken
met naam of logo.

Een mooie stimulans om je relaties
wat meer te laten bewegen is
misschien dit leuke fietspakket. Een
handige fietstas gevuld diverse
handige gebruiksartikelen voor
onderweg. Zoals een powerbank op
zonne-energie, fiets-reparatiesetje,
EHBO-kitje, bluetooth speakertje,
thermosfles en wat lekkers voor
onderweg. Uiteraard naar wens te
bedrukken.

Een mooi pakket voor de lente en
zomer is ons picknickpakket. Dat is
de tijd om er samen op uit te
trekken en bijvoorbeeld eens lekker
te gaan picknicken. Dit mooie
pakket komt dan zeker goed van
pas. Uiteraard is alles naar wens te
voorzien van logo’s of andere
uitingen.

Rituals pakket

Wellness pakket

Luxe vispakket

Voor hem en haar leveren wij ook
Rituals pakketten. Deze pakketten
kun je het hele jaar door cadeau
geven. Voor elk ritueel en elke
gelegenheid is er een Rituals pakket
ontworpen. Rituals pakketten zijn in
verschillende maten en geuren
verkrijgbaar. Verras en verwen je
personeel, klanten of zakenrelaties
met dit mooie cadeau.

Voor een leuk kerstgeschenk of
relatiegeschenk leveren wij ook
diverse beauty- of wellnesspakketten. Laat iemand lekker verwennen
en ontspannen met een mooie
badjas, ritualspakket, een heerlijke
fles champagne en gepersonaliseerde glazen bedrukt met naam of
logo. Dit mooie cadeau kunt u
natuurlijk geheel zelf samenstellen
naar uw wensen om een mooie
ontvangstbeleving te creëren.

Voor onze kerstpakketten bieden
wij de mogelijkheid om etenswaren
mee te leveren. Deze verpakken we
vers op de dag van ontvangst.
Meestal is het een schot in de roos
om een luxe vispakket met gerookte
paling, gerookte zalm, gerookte
makreel of hollandse garnalen, met
een fles wijn of champagne naar
keuze weg te geven aan personeel
of aan zakenrelaties. U kunt alles zelf
alles naar wens samenstellen.
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BINNEN EN BUITENRECLAME
Alle bedrijven, sportclubs en overige organisaties maken gebruik van binnen- en buitenreclame.
Denk aan belettering van gevel en wagenpark, maar ook reclameborden, vlaggen en banners op de
bouwplaats en langs de sportvelden. Bewegwijzering in en om het pand. Stickers, folders en flyers.
Alles met uw logo, voor betere zichtbaarheid en vindbaarheid.

Gevelbelettering

Raamstickers

Gevelbanners

U wilt natuurlijk dat uw bedrijf van
grote afstand herkenbaar is.
Daarvoor is gevelbelettering
natuurlijk dé oplossing. Wij denken
en ontwerpen graag met u mee om
de meest geschikte uitstraling aan
uw pand aan te brengen.

De meeste winkels en horecagelegenheden hebben veel ramen, dus
veel ruimte voor reclame. Wij
leveren en monteren raamstickers in
alle denkbare designs en kwaliteiten.

Als uw pand niet altijd direct goed
zichtbaar is van de voorzijde, zijn
gevelbanners en vlaggen een mooie
oplossing om dit ook vanuit andere
hoeken te verbeteren. De mogelijkheden hierin zijn zeer breed en altijd
op maat aan te passen.

Bewegwijzering

Autobelettering

pOSTERS

Vaak is niet altijd helemaal
duidelijk waar bezoekers moeten
zijn, kunnen parkeren, zich
moeten melden etc. Daarom is
bewegwijzering in en om uw
bedrijfspand vaak van groot
belang. Wij kunnen dit op
verschillende manieren voor u
verzorgen.

Uw bedrijfswagen is natuurlijk
het “visitekaartje op de weg”, en
een bij uitstek geschikte reclamedrager. Van een subtiele tekst aan
de achterkant van de lease-auto,
tot een volledige fullcolor wrap
van de bestel- en vrachtwagens
Alles is mogelijk.

Posters worden op vele verschillende plekken toegepast, en leveren
wij in alle denkbare formaten en
kwaliteiten. Van 1 stuks tot heel veel.
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Bedrijfskleding
Werkkleding moet onderscheidend, comfortabel, functioneel maar óók mooi zijn.
Eigenlabel Merchandise heeft haar wortels in de kledingbranche en levert al tientallen jaren maatwerk
bedrukte bedrijfskleding aan alle denkbare branches.

Bedrijfskleding

t-SHIRTS OF POLO’S

Bodywarmers

Elke branche heeft zo zijn specifieke
wensen en eisen omtrent de
gebruikte werkkleding. Wij hebben
alle soorten en kwaliteiten beschikbaar om aan deze eisen en wensen
te voldoen. Bedrukt of geborduurd
met eigen logo’s, op plaats naar
keuze.

Het meest gedragen stuk werkkleding is van oudsher het T-shirt, en
als je iets netter voor de dag wilt
komen wordt vaak gekozen voor
een polo. Functioneel, of juist iet
meer modieus, ons ruime aanbod
biedt voor elk wat wils.

Een jas is vaak net te onpraktisch
om vrij beweeglijk in te kunnen
werken. Om jezelf toch wat beter
warm te houden in de iets koudere
dagen is een bodywarmer daarom
bij uitstek een kledingstuk wat vaak
gedragen wordt op de werkplek.

Sportclubs

Voor Sportclubs bieden wij een breed assortiment kleding, gebruiksartikelen maar ook merchandise
om de clubkas mee te kunnen spekken.

CAPS en beanies

drinkbekers en bidons

sport shirt

Vele tientallen modellen caps en
beanies zijn uit voorraad leverbaar
en te voorzien van het clublogo.
Vanaf relatief lage aantallen kunnen
wij ook al volledig custom produceren, waardoor het echt een uniek
stukje merchandise wordt, waarmee
je je als club écht kunt onderscheiden.

Elke sporter moet voldoende
drinken en hydrateren. Waarom niet
uit een fles, beker of bidon met het
eigen clublogo? Vaak ook een leuke
weggever, en bij uitstek een mooi e
reclamedrager.

Vele modellen sportshirts kunnen
wij uit voorraad leveren en naar
wens bedrukken met (sponsor-)logo’s, namen, rugnummers, en
noem verder maar op. Alle bekende
én minder bekende merken. Maar
ook bieden wij de mogelijkheid om
al bij hele lage aantallen volledig in
eigen ontwerp te produceren.
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technologie
Technologische gadgets kunnen uiteraard heel goed worden ingezet als relatiegeschenk, promotieartikel, of (corporate) merchandise.

usb stick

powerbanks

headsets

Vooral op scholen en kantoren
wordt nog veelvuldig gebruik
gemaakt van deze compacte en
makkelijk vervoerbare manier van
data-opslag. Vele verschillende
modellen direct uit voorraad
leverbaar, maar naar wens ook
volledig custom te produceren,
bijvoorbeeld uit silicone, bamboe, of
andere materialen.

Iedereen heeft tegenwoordig
verschillende mobiele apparaten bij
zich, die helaas niet altijd allemaal
voldoende batterij-capaciteit
hebben. Een powerbank biedt
daarbij gelukkig altijd back-up, en
onze modellen op zonne-energie
zijn ook nog eens heel duurzaam.

Hands-free bellen, muziek luisteren
op je werk, in het OV of op school;
headsets zijn niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven.
Bedraad of draadloos, of een model
wat niet eens meer IN je oor hoeft,
wij leveren ze allemaal.

Kantoor

Gebruiksvoorwerpen op kantoor zijn natuurlijk het mooist als ze in de eigen huisstijl worden gemaakt.
Praktisch in gebruik, en herkenbaarheid, zijn daarbij altijd zeer belangrijke eigenschappen.

notitie blok

documenten map

laptop tas

Even snel een memootje krabbelen,
de notulen van een belangrijke
vergadering, of een boodschappenlijstje; notitiebloks worden dagelijks
door iedereen gebruikt, op verschillende momenten en om verschillende redenen. Van heel klein tot heel
groot, zelfklevend of heel luxe, alles
is mogelijk.

Ondanks de huidige voornamelijk
digitale wereld, zijn er altijd nog wel
belangrijke zaken die fysiek
bewaard moeten worden. In een
mooie en praktische map, waar al
aan de buitenkant duidelijk is wat er
in zit en door of voor wie deze
gebruikt wordt, is dat natuurlijk het
allerhandigst.

Laptops die overal mee naartoe
moeten worden genomen, moeten
natuurlijk wel veilig vervoerd
worden. Wij hebben vele verschillende modlelen (rug-)tassen die hier
goed geschikt voor zijn, en die op
verschillende manierten te voorzien
van een logo, tekst of naam.
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Schrijfwaren
Pennen, potloden, markeerstiften. Goedkope weggevertjes, of hele luxe. Hoe dan ook, altijd handig in
gebruik, en een prima reclamedrager.

luxe pennen

bamboo pen

gerecyclede pennen

Parker, Waterman, Rotring, Charles
Dickens. Dit zijn enige van de vele
bekende merknamen in ons
assortiment luxe pennen en
schrijfwaren. Gegraveerd met
bedrijfsnaam, en/of gepersonaliseerd met naam van de ontvanger,
is dit nog altijd een zeer welkom
relatiegeschenk.

Bamboo is één van de duurzame
materialen die wij gebruiken als
vervanger van het aloude plastic, in
onze collectie pennen en schrijfwaren. Goedkoop, maar vaak toch een
luxere uitstraling.

Plastic afval is een enorm, en
algemeen bekend probleem. Het is
echter óók heel goed recyclebaar.
Onze fabrikanten gebruiken steeds
vaker 100% gerecycled plastic om
hun pennen te fabriceren. Er zijn
zelfs ook al 100% biologisch
afbreekbare materialen beschikbaar,
en kunststof, gemaakt van organische materialen.

Eten en drinken

Iedereen eet en drinkt meerdere malen per dag, thuis of buiten de deur. Artikelen die daarbij gebruikt
worden, zijn daarom altijd mooi zichtbare dragers van logo’s of andere (reclame-) boodschappen.

Opener

drinkglazen

koffiebeker

Veelvuldig gebruikt, en in zeer veel
verschillende modellen en kwaliteiten geleverd. Een handige, goedkope give-away, of een luxe model als
relatiegeschenk, of als onderdeel
van een fraai pakket. Bijna iedereen
heeft waarschijnlijk meerdere
openers in de lade liggen, dus
waarom niet één met uw logo er
op?

Voor gebruik in de horeca of
bedrijfskantine, als onderdeel van
een relatiegeschenkenpakket, of als
uniek gepersonaliseerd relatiegeschenk. Voor bier, wijn, longdrinks,
shotjes, cocktails, melk, thee. Mooi
bedrukt of chique gegraveerd met
naam of logo.

Van een kleine Espresso tot een
chique Latte Macchiatto; alle koffie
wordt geschonken in een eigen
kopje, beker of mok. Voor de
koffizetter thuis, of de automaat
onderweg of op het werk, wij
leveren ze allemaal, bedrukt met uw
eigen logo. Uiteraard ook geschikt
voor thee.
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weer en paraplu’s
In Nederland kennen wij bijna alle denkbare weertypes. Tot geluk van velen, tot ergernis van anderen.
Hoe dan ook, hebben we dus te allen tijde behoefte aan gebruiksartikelen omtrent het huidige weer.

paraplu

regenjas

ijskrabber

Grote, kleine, opvouwbare, of
storm-bestendige paraplus. Voor
elke smaak hebben wij het geschikte model beschikbaar, bedrukt met
een klein subtiel logootje, of all-over
dubbelzijdig, we maken zoals u het
wilt.

Helaas vaak noodzakelijk kledingstuk, op de fiets naar school of
kantoor, of op de (buiten-)werkplek.
Een goede regenjas houdt je droog,
en onze HiVis modellen zorgen ook
nog eens voor goede zichtbaarheid
bij slechte weersomstandigheden.

Elke winter gebeurt het toch nog
wel een aantal keren dat de ramen
van de auto stijf zijn dichtgevroren.
Dan is een goede ijskrabber
onontbeerlijk. Een lekkere brede,
om snel een groot opervlak schoon
te krabben, of een model met een
warme handschoen, of een extra
lange, voor grote wagens; wij
leveren ze allemaal.

reizen

Iedereen reist. Of het nou woon-werk is, een dagje uit, korte vakantie of wereldreis. En er moeten altijd wel
wat spulletjes mee. Wij hebben een zeer breed assortiment tassen en andere handige reisartikelen.

koeltas

custom made tassen

sport/weekendtas

Als er eten of drienken meegenomen moet worden op reis, kan dat
meestal beter gekoeld bewaard
blijven. Koeltasjes voor een 6-pack,
voor een gezellige picknick of een
heel sportteam. Uiteraard allemaal
te bedrukken met één of meerdere
logo’s.

Ondanks het feit dat wij een zéér
breed tassen-assortiment bieden,
zijn er toch nog vaak klanten die zo
hun eigen specifieke wensen
hebben. Voor die klanten kunnen
wij ook tassen full-custom produceren, vaak al vanaf relatief lage
aantallen.

Altijd handige, multi-functionele
tassen, voor naar het sporten én op
vakantie. Modieuze kleine modellen, en hele grote trolley-tassen.
Voor elk wat wils, en altijd handig
om een relatiegeschenken-pakket in
te verpakken en uit te delen!
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Sport en spel
Ontspanning en beweging is van groot belang in de huidige stressvolle maatschappij, en niet alleen voor
kinderen. Geef uw relaties daarom ook eens iets leuks om mee te spelen.

strandtennisset

kaartspel

voetbal

Een dagje strand is normaal
gesproken sowieso al leuk en
ontspannend, maar alleen maar
liggen zonnen op een bedje
misschien wat saai. Deze strand-tennisset met daar op enkele bekende
bordspelletjes gedrukt biedt daarbij
misschien wat verschillende
manieren van verstrooiing.

Van pokeren tot pesten, kaartspelletjes zijn er in overvloed. En voor de
echte liefhebber moeten de
gebruikte kaarten ook nog eens van
de juiste kwaliteit zijn. Uiteraard
leveren wij die gewenste kwaliteit,
en ook volledig gedrukt in uw eigen
ontwerp, met een eigen doosje.

Official Size 1 mini-voetbal, of een
echte wedstrijdkwaliteit, volledig
custom geproduceerd of uit
voorraad geleverd met een simpele
bedrukking op 1 positie. De voetbal
is op vele vlakken een sportief en
herkenbaar relatiegeschenk of
merchandise-item.

persoonlijke verzorging

Een goede gezondheid is het aller belangrijkste bezit wat iemand kan hebben. Daarom is het van het
grootste belang om jezelf goed te blijven verzorgen, of je relaties hulpmiddelen uit te delen waarmee
dit wordt gestimuleerd.

zonnebrAND

LIPPENBALSEM

STRESSBAL

Mooi weer is heel fijn, maar te lang
blootstelling aan direct zonlicht
vormt ook een gevaar voor de
gezondheid. Goed smeren met
zonnebrandcreme is daarom altijd
zeer belangrijk. Deze handige kleine
meeneemtubetjes om uit te delen,
met uw logo er op, dragen
misschien een steentje bij.

Als het kouder wordt in het najaar,
krijgen de meeste mensen weer last
van droge en gebarsten lippen.
Goed smeren met de juiste balsem
kan daarbij verlichting brengen.
Eventueel ook verkrijgbaar met een
Sun Protection Factor, voor
bijvoorbeeld op de wintersport. En
uiteraard te voorzien van een eigen
bedrukking.

Stress is zeer slecht voor de
gezondheid, mede oorzaak van vele
kwalen. Het voorkomen van stress is
daarom van het grootste belang, en
wellicht kan een stressballetje hier
bij helpen. Om hard in te knijpen, of
naar iets of iemand te smijten, kan
dit misschien wat opluchting
brengen wanneer dat nodig is.
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hANDdOEKEN
Thuis, bij het sporten of op het strand, een handdoek komt altijd van pas, en is natuurlijk een mooie en
grote reclamedrager. Hieronder drie technieken uitgelicht om deze handdoeken te veredelen.

SUBLIMATIE

BORDURING

JACQUARD

De manier bij uitstek om een
handdoek volledig, fullcolor te
bedrukken. Hoge resolutie afbeeldingen op fotokwaliteit. De inkt
wordt hierbij in de vezel opgenomen, dus de afbeedling blijft ook na
vele malen wassen op hogere
temperaturen mooi en helder.

Een klein, subtiel en chique logootje
aangebracht op een mooie kwaliteit
handdoek voor thuis, op de zaak of
in de sauna. Heet wasbaar, dus
daardoor ook uitstekend geschikt
voor gebruik op dit product.

Uw naam of logo groot geweven in
een zware kwaliteit handdoek of
badlaken. Omdat hierbij de badstof
vaak ingeverfd moet worden in de
gewenste kleuren, gelden er wel
wat hogere minimale afnames en
langere levertijden.

GEREEDSCHAP EN ZICHTBAARHEID
Veiligheid, zichtbaarheid en goed gereedschap zijn niet alleen van belang op de werkvloer, maar ook in
het dagelijks leven, bij het uitvoeren van sport en hobby’s en op school.

zichtbaarheidsjas

siliconen armband

rolmaat

Onderweg van en naar school en
het werk, bij het wandelen,
hardlopen en fietsen, is een goede
zichtbaarheid van levensbelang,
vooral in de winter en bij slechte
weersomstandigheden.

De meeste fietsen zijn wel uiterust
met goede verlichting, maar voor de
lopende verkeersdeelnemer is dat
minder vanzelfsprekend. Verhog je
zichtbaarheid daarom met deze
armband met LED-verlichting.

Even snel iets opmeten, dat moet
iedereen wel eens. Niet alleen op
het werk, maar ook thuis. Een
rolmaatje kan daarbij natuurlijk heel
handig zijn, dus is uitstekend
geschikt als relatiegeschenk met uw
naam of logo er op.

