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AntiBug®
behandeling
beschikbaar
Kan
gepersonaliseerd
worden

Maak de boodschap
onvergetelijk: een leuke lijst
voor een gekoesterde
foto zal niet gauw
weggegooid worden.

Een klein, praktisch en
ethisch verantwoord
product, zeer geschikt
voor mailings.

Goedkoop en lichtgewicht
met levertijden vanaf
slecht vijf dagen. Versterk
uw boodschap met een
oneindig herbruikbaar, zeer
betaalbaar, product.

Afveegbare magnetische
MemoBoards en krachtige
acryl magneten.

MemoBoard
AntiBug
&®Acrylic

Product kan
gerecycled worden

BookMarks
Wristrests
& Memo

Wij hebben jarenlange ervaring in de branche en helpen u
graag met het ontwikkelen van een magnetisch product om uw
reclamecampagne tot een succes te maken.

Magnetische WordGames
laat gebruikers spelen met
de boodschap.

Mat &MagNote
Coaster Sets

Klik hier voor de
Product Data Sheet

Counter
PictureFrame
Mats

Magneten zijn een snelle en effectieve manier voor merknamen om
door te dringen in de huizen van klanten. We bieden een keus aan
standaard formaten en vormen die ideaal zijn voor mailings, maar
we kunnen ook heel eenvoudig op maat gemaakte designs op een
groot aantal van onze magnetische producten toepassen.

Kies uit een uitgebreide
selectie, hoogwaardige
UK-made koelkastmagneten.

WordGames
Coasters

Betekenis
Symbolen

Koelkastmagneten
Mats

Magneten

48uurs verzending
vanaf goedkeuring
proef

Standaard levertijd

Minimale afname

Gemaakt van
gerecycled
materiaal

Bezorging
Heeft u haast?
Belangrijke informatie

Neem contact met ons op voor volledige details voor onze express service.

Deze informatie is correct op het moment van publicatie maar is
onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen zoals weergegeven in deze brochure zijn onze handelsprijzen.
Instel- en transportkosten zijn niet inbegrepen. Neem contact met ons op
voor onze volledige handelsprijslijst.

Alle prijzen zijn exclusief VAT.
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De aantrekkingskracht
van magneten.

Waarom Business
Express Range
Gift List?

Onze koelkastmagneten worden gemaakt in onze eigen fabriek in het Verenigd
Koninkrijk, wat inhoudt dat de levertijden van onze concurrerend geprijsd
aanbod tot het snelst mogelijke behoren.

Koelkastmagneten

Koelkastmagneten

Zo blijft uw bood- Group A
schap hangen
Koelkastmagneten zorgen dat uw boodschap blijft hangen; een
magneet op de koelkast van een klant kan tot maar liefst 20 keer per
dag gezien worden en hoe mooier het design, des te groter de kans
dat de magneet blijft zitten.

Group C

Rectangle 65x45mm

Telephone 57x50mm

Arch 45x65mm

Square 60x60mm

Circle 60x60mm

Computer 60x60mm

Speech Bubble 68x42mm

House 49x60mm

T-Shirt 53x62mm

Fish 60x60mm

Tuck 85x46mm

Teddy Bear 60x65mm

Mobile 36x85mm

HGV 95x33mm

Hexagon 62x54mm

Wheelie Bin 52x79mm

Square 65x65mm

Circle 65x65mm

Car 55x64mm

Oval 70x50mm

Bus 46x75mm

Hand 63x70mm

Diamond 66x66mm

Fruit 67x67mm

Group D

Group E

Square 45x45mm

Circle 45x45mm

Heart 45x45mm

Rectangle 110x42mm

House 85x56mm

Rainbow 90x53mm

Circle 90x90mm

Square 90x90mm

Rectangle 110x75mm

Jar 34x49mm

Teardrop 41x51mm

Triangle 50x44mm

Rectangle 85x59mm

Balloon 64x78mm

Bone 94x56mm

Rectangle 120x90mm

Rectangle 148x105mm

Arch 61x41mm

Flower 50x50mm

Oval 60x45mm

Van 115x54mm

Square 80x80mm

Circle 80x80mm

MemoMagnet 73x73mm

MemoMagnet 85x54mm

Hand 45x60mm

Light Bulb 45x60mm

Van 74x37mm

Star 87x82mm

Cloud 100x76mm

Egg 83x98mm

Rectangle 148x105mm

Rectangle 210x147mm

Ooit gedacht aan een magnetisch afhaalmenu, visitekaartje of
bustijdenschema? Als het onmisbare informatie is, zijn onze
betaalbare magneten onmisbaar.
Hier zijn enkele van onze standaardvormen. Voeg simpelweg uw
ontwerp toe! Als u op zoek bent naar een echt op maat gemaakte
promotie, dan kunnen wij de vorm maken die past bij uw specificaties.
Onze sterk geautomatiseerde, geavanceerde, Britse productielijn biedt
ons de mogelijkheid u prijzen te bieden die u normaal zou associëren
met het verre oosten.
Wij kunnen miljoenen magneten per dag, laaggeprijsd en zeer
effectief produceren en verzenden binnen 5 dagen na goedkeuring
van de proef.
Dankzij onze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
productiefaciliteiten kunnen we de productietijd zelfs verlagen naar
twee dagen voor veel van onze magnetische producten.
Onze express service kost slechts een paar cent extra per magneet,
zodat ze nog steeds het goedkoopste product zijn dat binnen 48 uur
geproduceerd kan worden.
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Koelkastmagneten

Group B

WordGames

WordGames

Magnetic PictureFrame

Onze populaire WordGames geeft letterlijk
de gelegenheid om een boodschap onder
woorden te brengen. Ook voor deze
magneten kan men klant zelf een vorm
ontwerpen of kiezen uit een selectie van
bestaande typen, speciaal gekozen voor
mailings.

Magnetic PictureFrame is een gevarieerd
en kosteneffectief product voor uw foto’s.
Omdat het ontwerp wordt gedrukt op
magnetisch materiaal, voordat het gesneden
wordt, worden men klanten aangemoedigd
creatief met hun gewenste design te zijn.

Magnetic WordGames 14146

Magnetic PhotoFrame 14145PIC

PictureFrame

WordGame
112x150mm

WordGame
147x96mm

WordGame
147x192mm

PictureFrame
92x75mm

PictureFrame
148x140mm

WordGame
148.25x210

WordGame
294x192mm

WordGame
297x210mm

PictureFrame
148x140mm

PictureFrame
150x130mm
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PictureFrame
190x150mm

6

MagNote

De magnetische boekenlegger is de perfecte partner voor welke
gedrukte literatuur dan ook. Dit betaalbare product, gemaakt van
gelamineerd karton, is erg geschikt om uit te delen op scholen,
universiteiten of bedrijven die grote hoeveelheden documenten
verspreiden.

MagNote 14148

Magnetic BookMark 14142

MagNote

Zorg dat uw magneet langer bewaard
wordt, door er een handige functie aan toe
te voegen. We kunnen zowel de magneet
als het compacte schrijfblok bedrukken,
wat het aantal plekken waarop een merk
aangebracht kan worden maximaliseert.
Daarnaast is de MagNote ethisch
verantwoord; de 25 papieren bladzijden
zijn voor 100% uit gerecycled materiaal
gemaakt.

Magnetic BookMark

House MagNote
Tool ref: 3091MN

Rectangle B MagNote
Tool ref: 3842MN

Rectangle A MagNote
Tool ref: 3045MN

Rectangle C MagNote
Tool ref: 3842MN

Square MagNote
Tool ref: 3595MN
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Rectangle A MagNote
Tool ref: 3045MN

Telephone MagNote
Tool ref: 3188MN

MemoMagnet
Deze hoogwaardige, ultralichtgewichte
magnetische paperclip is in staat een
groot stuk papier op te houden op alle
ijzerhoudende metalen oppervlakken. De
MemoMagnet wordt, zoals alles in ons
magneetassortiment, geproduceerd door
experts in een fabriek in het VK, waardoor
goede kwaliteit en korte levertijden de
standaard zijn.

Memo Magnet 14144
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BookMarks & Memo

Arch MagNote
Tool ref: 2636MN

Magnetic MemoBoard
Dit constructieve, erg gewaardeerde
geschenk is te bestellen in vijf groottes
tot een gewaagd en opvallend A4
formaat, maar kan ook in een specifieke
vorm gesneden worden. Het Magnetisch
MemoBoard is één grote magneet, waardoor
het een fijn product van hoge kwaliteit
is, dat men lang zal bewaren. Een extra
pluspunt is de schoonveegmarker met
rubber afwerking die gratis bij elk bord zit.
Het soepele materiaal maakt ook dit product
ideaal voor mailings.

Magnetic MemoBoard 14141MAG

MemoBoard & Acrylic

Acryl koelkastmagneten
Verfraai een standaard koelkastmagneet met
tastbaar acryl. Ook deze magneten hebben
de hoogwaardige, Britse kwaliteit, snelle
levertijd en bieden een onverwoestbare
afwerking.

De aantrekkingskracht
van magneten
De promotionele productenindustrie
ontwikkelt zich constant, maar jaar
in, jaar uit is de vraag naar magneten
onveranderlijk. Dus wat maakt zo’n
eenvoudige productgroep zo succesvol?

Van opvallende ontwerpen tot creatieve
minimagnetische menu’s en visitekaartjes; er
kan zoveel gedaan worden met een simpele
koelkastmagneet. De enige beperking is de
creativiteit van de klant.

Traditionele koelkastmagneten bieden
ruimte voor creatieve vrijheid die weinig
andere promotionele producten kunnen
accommoderen. Ze bestaan om te
informeren, maar ook om te decoreren!
Een goed ontworpen product zal jarenlang
op de koelkast blijven hangen en dit zeer
effectieve, betaalbare product biedt een
groter aantal blootstellingen per uitgegeven
cent dan welk ander promotioneel medium
dan ook.

Zoekt u meer dan een grappige
koelkastmagneet? Veel van onze
magnetische producten zijn ook functioneel,
zodat men echt iets heelt aan de producten
en dit alles tegen ongeëvenaarde waarole
voor je geld. Wat kunt u nog meer wensen
van reclame-inkomsten?

Fridge Magnets - Acrylic 18004

Waarom Business
Gift List?
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Waarom bestellen
bij ons?
Ons magnetische productassortiment is een van onze meest
gevestigde lijnen en wordt geproduceerd in onze fabriek in het
VK sinds we het bedrijf zijn gestart. Ons magneetproductieproces
is sindsdien veel veranderd en nu combineren we de nieuwste
technologie met ruime ervaring en produceren we in het VK
tegen prijzen die u normaal gesproken met het verre oosten
zou associeren.
Afgezien van Britse kwaliteit, profitered men die bij ons
bestellen van korte levertijden van slecht vijf tot tien
werkdagen. Niet snel genoeg? Elk product waar het
symbool ‘48h’ bij staat kan binnen twee dagen
worden verzonden en kost slechts 25% extra,
waardoor magneten ons beste express-product is.

Waarom Business
Gift List?

We bieden ook een indrukwekkend assortiment aan
standaardvormen, maar tegen extra malkosten kunnen wij
magneten produceren in vrijwel elke gewenste vorm. Wat is nou
een betere manier om het volledige arsenaal aan mogelijkheden
voor magnetische producten te benutten?

On selected products manufactured
by us in the UK we can offer a 48
hour dispatch service from final
proof approval.
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