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MARKETINGCOMMUNICATIE
www.osence.com

prijslijst - promotiemateriaal

Visitekaartjes classic
Classic
•
•
•
•
•

veel verschillende formaten: staand, liggend en vierkant
enkel- of dubbelzijdig bedrukbaar
diverse materialen en veredelingen
per drukopdracht meerdere motieven mogelijk (set)
leverbaar vanaf 50 stuks

Flyers
A8 tot A3
• plano
• ruime keuze in standaardformaten en rechthoekige, vierkante, ovale en
ronde vormen
• verschillende speciale vormen
• keuze uit diverse materialen
• volledige veredeling mogelijk
• leverbaar vanaf 10 stuks

Folders
Elke soort vouw mogelijk
•
•
•
•

diverse afmetingen en formaten
beschikbaar in exclusieve papiersoorten
veredeling mogelijk
vanaf 10 stuks

Magazines geniet
Classic
•
•
•
•

veel verschillende formaten staand, liggend en vierkant
diverse soorten materialen leverbaar
afhankelijk van het formaat 8 tot maximaal 116 pagina‘s
bevestiging met twee metalen klemmen

Kerst - & nieuwjaarskaarten
A6 (10,5 x 14,8 cm) - 300 gr. papier
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Enveloppen zonder venster
Met plakstrip
• US (22 x 11 cm)
• 80 gr. papier
• Incl. eigen logo

Notitieblokken
A5
•
•
•
•

A5
128 pagina’s - 64 vellen
120 gr. papier
Incl. eigen logo

Enveloppen met venster (links of rechts)

Briefpapier

Met plakstrip

A6, A5 of A4

•
•
•
•

•
•
•
•
•

US (22 x 11 cm)
80 gr. Papier
Incl. eigen logo
Venster links of rechts

A6 Enveloppen zonder venster
Met plakstrip
• C6 (16,2 x 11,4 cm)
• 80 gr. papier
• Incl. eigen logo

volledig te bedrukken
keuze uit diverse materialen
ook enkele en dubbelzijdige zwarte bedrukking mogelijk (1/0 en 1/1)
leverbaar vanaf 100 stuks
afhankelijk van de configuratie ook met watermerk
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Balpennen
A5 bureaukalender

Uitvouwbaar kartonnen steun met wire-o
•
•
•
•
•

13 of 14 vellen
Vellen enkelzijdig bedrukt
Zwarte, witte of zilverkleurige wire-o-binding
Afmetingen: 297 mm x 105 mm
170 gr. papier

Softtouch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drukbalpen van kunststof
rubber soft-touchoppervlak
huls en clip te bedrukken in 1 of 2 kleuren
bedrukbaar gedeelte op de huls: 50 x 6 mm
bedrukbaar gedeelte op de clip: 35 x 7 mm
verkrijgbaar in 8 kleuren
bedrukt met steunkleuren (HKS K of Pantone C)
Silktech-stift, schrijft 2000 m lang en heeft een medium lijndikte, blauw
made in Germany
leverbaar vanaf 250 stuks

Koffiebekers
Classieke mok

A2 bureauonderlegger
25 vellen

• Achterkant van verstevigd karton
• Afmetingen: 594 mm x 420 mm
• 25 vellen van 80 gr. papier

•
•
•
•
•
•
•
•

klassieke, rechte, witte mok van keramiek
kan volledig worden bedrukt (190 x 90 mm)
fotorealistische sublimatiebedrukking
inhoud: 300 ml
diameter: 82 mm
binnenzijde en oor naar voorkeur leverbaar in vijf kleuren
kan in de vaatwasser
leverbaar vanaf 1 stuks

Katoenen tassen
38 x 42 cm
•
•
•
•
•
•
•

grootte 38 x 42 cm
bedrukbaar gedeelte 30 x 32 cm
voor en achterzijde bedrukbaar (max. 2 drukmotieven)
tot vier drukkleuren mogelijk
met korte of lange hengsels
keuze uit verschillende basiskleuren
leverbaar vanaf 50 stuks
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Vouwparaplu

Rolmeter

Vouwparaplu met eigen logo in 1 kleur

5 meter

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diameter ca. 85 cm
Lengte 55 cm, gesloten lengte 33 cm
Keuze uit een groot aantal basiskleuren
Stof 100 % polyester
Beschermhoes in bijpassende kleur

Robuuste kunststof behuizing
Stabiele stalen meetband, riemclip en stoffen lus
Grootte: 8,5 x 6,8 x 3,8 cm
Met eigen logo

A3 Wandkalender

Peperkoek

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A3 scheurkalender - wandmodel - 13 vellen
Lijmbinding bovenkant
Staand of liggend formaat
Afmetingen: 420 mm x 297 mm
Inclusief boorgat voor ophanging
170 gr. papier

Peperkoek in individuele verpakking met eigen logo
Van het merk LAMBERTZ
Peperkoek met chocolade en suikerglazuur
13g peperkoek, afzonderlijk verpakt in een wit zakje (100 x 55 mm)
Indien op de juiste manier bewaard, ten minste 6 maanden houdbaar
Op een droge, koele plek bewaren
Bedrukt met je eigen log

T-shirts
Maten: S - XXL
•
•
•
•
•
•
•
•

Fruit of the Loom
geribbelde ronde hals met schouderpas in dezelfde kleur
hoge maasdichtheid voor optimale bedrukbaarheid
met zeefdruk of digitale druk: bedrukbaar op zowel de voor- als achterkant
met transferdruk: bedrukbaar op veel afzonderlijke gedeeltes op de vooren achterkant en de mouwen
op 2 posities bedrukbaar
leverbaar in 10 kleuren
leverbaar vanaf 1 stuks

Kaneelsterren

Kaneelster in individuele verpakking met eigen logo
•
•
•
•
•

Kaneelsterren van hazelnoot-amandeldeeg met suikerglazuur
Kaneelster van 6 g, per stuk verpakt in een wit zakje (90 x 50 mm)
Indien op de juiste manier bewaard, ca. 6 maanden houdbaar
Op een droge plek bewaren en beschermen tegen warmte
Bedrukt met je eigen logo
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Zonnebrillen

Roll-up banner

4 mogelijke kleuren

incl. cassette

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

zonnebril van kunststof, moderne vormgeving
zeefdruk op beide veren (1 motief)
zeefdruk in 1 tot 2 kleuren (Pantone C)
bedrukbaar gedeelte telkens 6 x 55 mm
uv 400 (bescherming tegen uva-, uvb- en uvc-straling)
categorie twee (normale bescherming voor zomerdagen in midden
Europa)
• leverbaar vanaf 100 stuks

aluminium behuizing
twee verstelbare poten
voor gebruik binnen
gemonteerd geleverd
inclusief transporttas

Beach flag
Vouwmeter
Totale lengte 2 meter
•
•
•
•
•
•

Decimaalcijfers in opvallende kleur
Gradenindeling op het tweede deel
Van hout, met afgeschuinde kanten
Polyamidescharnieren voor gelijkmatig openen, sluiten en vastklikken
Basiskleur wit
Bedrukt met eigen logo

Muismatten
Direct-druk

• Grootte 20 x 24 x 0,3 cm
• Met eigen logo
• Muismat van natuurrubber met spandex-oppervlak

Tot 88 x 460 cm
• draaibare aluminium stok met stalen stang
• incl. metalen kruisvoet en 5l-vulgewicht
• 110 g vlaggendoek of 120 g lochfilet-vlaggendoek voor geringere windbelasting
• B1-gecertificeerd (moeilijk ontvlambaar)
• kan bij 30 °C op een programma voor fijne was worden gewassen, niet
geschikt voor de droger, kreukvrij
• weerbestendige, UV-bestendige sublimatiedruk
• geschikt voor zowel binnen als buiten
• incl. transporttas

Nog iets anders in gedachten of wil je prijsinformatie?
Neem contact op:

info@osence.com

