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Geef uw merk een
krachtige boost!

Extreem populair, tweederde
van de bevolking gebruikt
dagelijks een muis.

De meest uitgebreide
selectie ter wereld.

Muismatten
XXXXX

Belangrijke informatie
Prijzen zoals weergegeven in deze brochure zijn onze handelsprijzen.
Instel- en transportkosten zijn niet inbegrepen. Neem contact met ons op
voor onze volledige handelsprijslijst.
Deze informatie is correct op het moment van publicatie maar is
onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Alle prijzen zijn exclusief VAT.
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Ons thuis voordeel.

Waarom Tech
XXXXX
accessoires?
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Waardevolle items voor een
lage prijs, zelfs als ze in de
UK bedrukt worden.

Minimale afname

Standaard kleuren
beschikbaar

Onze in de UK bedrukte beschermhoezen worden bedrukt met een onwaarschijnlijk heldere, full
colour bedrukking. Hierdoor komt de boodschap nog beter over. Zowel thuis, als op het werk. Het
enorm grote drukoppervlak van de tablet, laptop of telefoonhoezen is een droom voor promotionele
doeleinden. Voor een, in verhouding tot het grote drukoppervlakte, extreem lage prijs, krijgt u een
schitterende full colour bedrukking.
Heeft U haast? Omdat we deze items in onze fabriek in Engeland bedrukken, kunnen we ze met onze
48 uur express service aanbieden. Neem contact op met ons team voor meer informatie.

Omhul uw laptop met een
grote, kleurrijke bedrukking.

Computer
muizen
XXXXX

Standaard levertijd

Power
Banks
XXXXX

48 uur express
verzending vanaf
goedkeuring

kies uit soepele hoesjes,
presentatie hoezen of
waanzinnig mooie omhulsels.

USB
Sticks
XXXXX

Klik hier om het
Product Data sheet
te downloaden

LaptopXXXXX
bescherming

Onze gadgets zijn onze meest waardevolle bezittingen
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde gebruikers van een
smartphone hun toestel bijna twee uur per dag gebruiken.
Dit bovenop de 7-10 uur per dag die ze achter het scherm van een
computer of tablet doorbrengen. De logische conclusie hiervan is
dat een accessoire voor deze apparaten meer merk zichtbaarheid
kan bieden dan de meer traditionele reclame uitingen.
Bedrukte beschermhoezen zijn een zeer waardevolle investering. De
hoogwaardige functionaliteit zorgt ervoor dat uw subtiele boodschap
direct uw doelgroep bereikt. Het brengt de boodschap over terwijl
het tegelijkertijd het apparaat beschermd en optimaliseert. Dit alles in
verpakt in een fantastische, full colour bedrukking.

full colour bedrukking die
in uw broekzak past.

TabletXXXXX
bescherming

belangrijke
symbolen

Telefoon
bescherming
XXXXX

Tech Accessoires

Phone Protection

Phone Protection

Telefoon bescherming?

iPhone 5 Cover 16104

Wij zitten er bovenop.
Vaak duur en altijd onontbeerlijk, onze
gadgets zijn vaak onze meest waardevolle
bezittingen. Wij hebben een enorme collectie
van flexibele stoffen hoesjes, opplakbare
“skins” en hard plastieken omhulsels die de
apparaten van uw klanten in uitstekende
conditie houden en tegelijkertijd zorgen voor
waanzinnige bedrukkings mogelijkheden.
Doordat we alle trends scherp in de gaten
houden, kunnen we met trots zeggen dat we
praktische en stijlvolle accessoires kunnen
leveren, voor de meest moderne modellen

iPhone 5 Wallet 16115

Omdat we veel ervaring hebben met het
bedrukken van promotionele artikelen
in onze fabriek in Engeland, kunnen we
extreem korte levertijden garanderen. Een
duidelijke keus voor de haastige klus!
Deze beschermhoezen worden full colour
bedrukt op metalen plaatjes, die perfect op
de achterkant van het hoesje passen. Alleen
het scherm en de camera blijven zichtbaar.
Hoesjes voor de iPhone 4, 4s, de iPhone 5 en
5s zijn verkrijgbaar in zowel rubber, als hard
plastic. We zijn niet alleen fan van Apples;
we hebben ook hoesjes voor de steeds
populairdere Samsung modellen, inclusief de
Galaxy Note, Galaxy S3 en de Galaxy S4.

Voor minder dan de kosten van een
advertentie in een lokaal krantje, heeft u
toegang tot onze selectie full colour bedrukte
accessoires, variërend van simpele laptop
“skins” tot kwalitatief extreem goede
mappen. Al deze items zijn verkrijgbaar vanaf
lage minimum order aantallen, meestal al
vanaf 25 stuks.

Gemaakt van imitatie suède en imitatie leer met een magnetische
sluiting. Het drukoppervlak beslaat de gehele voorkant van het
product en het wordt door ons zelf, met sublimatie druk, in de UK
bedrukt. Deze exclusieve items zijn specifiek vervaardigd voor de
iPhone 4, 4s, 5 en 5s en we leveren ze vanaf 50 stuks.

Mobile Phone Pouch 16102

Samsung Galaxy S3 Shell
16110

Samsung Galaxy Note Shell
16111

iPhone 4 Wallet 16114

iPhone 4 Cover
16101

We hebben deze trendy, gewilde
promotionele artikelen standaard in de
UK op voorraad. Het resultaat? Betaalbare
minimum order kwantiteit van slechts 50
stuks en extreem snelle levertijden. Ideaal
voor de haast klus!

Onze lichtgewicht (slechts 10 gram!), van polyester gemaakte
telefoon hoesjes, worden aan twee kanten full colour bedrukt.
Omdat de hoesjes ontworpen zijn om gebruikt te worden met een
groot aantal telefoon modellen, geeft dit item u enorme flexibiliteit
tegen een lage prijs.
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iPod Touch 4 Shell
16106

Full colour Hoezen

iPad 2 Shell 16105

Er zit beweging in onze Apple presentatie hoezen.....Letterlijk! Door
het ingebouwde draai mechanisme kan de gebruiker simpel van
landscape naar portrait modus schakelen. Door de sublimatie print
op de voorzijde bent u er zeker van dat uw boodschap niet slijt of
vervaagd.

Tablet Protection

Tablet Protection

Voor stoere tablets.

iPad 360 Presenter
16103

Nieuw, en nu al enorm populair, zijn onze luxe presentatie hoezen
voor een breed scala aan Apple iPads en de iPhone 5. Ze beschermen
de waardevolle inhoud in een professioneel uitziende portefeuille,
gemaakt van imitatie leer en –suède. Het kan gebruikt worden als
presentatie hulpmiddel en door te draaien kunt u wisselen tussen de
landscape en de portrait positie. Dit is het echte werk! Een artikel waar
uw merk maar wat graag mee geassocieerd wordt. Op deze producten
heeft u beschikking over een enorm groot druk oppervlak, uiteraard
bedrukt in onze fabriek in de UK. En dit alles vanaf slechts 25 stuks!
iPad Mini 360 Presenter
16117

We hebben full colour bedrukte hoezen die geschikt zijn voor de iPad
2,3,4, de Kindle Touch, de Kindle Fire en de Samsung Galaxy Note.
Leverbaar vanaf 50 stuks. Deze hoezen zijn gemaakt van plastic met
een rubber laagje en passen precies op de apparaten waar ze voor
gemaakt zijn. Onze beschermende hoezen worden lokaal bedrukt op
een metalen plaatje dat naadloos op de hoes verlijmd wordt. Omdat
we hier sublimatie druk voor gebruiken, bereiken we een kleurrijk en
haarscherp resultaat.

iPad Sleep Shell 16112

iPad Skin 15195

iPad Pouch 16124

iPad Case 16100CAS

Deze gestikte stoffen hoes wordt aan twee kanten bedrukt. Een
enorm veelzijdig product dat net zo op zijn plaats is in het werkverkeer, als op vakantie. Vanwege het plooibare polyester materiaal
kunt u hier elke 10 inch tablet in kwijt. Dit is een echte promotionele
kanjer.

In dit zachte, polyester hoesje, kan bijna elke 10 inch tablet worden
beschermd. Hierdoor is het een waardevol en gebruiksvriendelijk,
praktisch promotioneel product. Doordat het drukoppervlak de
gehele diameter beslaat, vormt dit een perfect medium voor grote, in
het oog springende promotionele boodschappen.
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Onze tablet skins zijn compleet op maat te maken. In full colour
bedrukt en met een niet –permanente lijmlaag aan de achterkant,
kunnen ze op een groot aantal verschillende maten tablets
bevestigd worden. Mede hierdoor kunt u zorgen voor een nette- en
kosteffectieve campagne.

Stijlvol en kleurrijk, de rubberen hoes voor de iPad 2,3 en 4 is
er in een keur aan body kleuren, met een full colour print op de
achterkant. Omdat we deze items in onze eigen fabriek in de UK
bedrukken, kunnen we ze leveren vanaf slechts 25 stuks. Het scherm
wordt kras en stoot vrij gehouden door de opvouwbare voorkant in
bijpassende kleur, dat tevens de slaap / ontwaak functie activeert.
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Grootse bedrukking op Laptop
bescherming

3-in-1 Screen Saver Cloths!
Screen Saver Cloth 15198

Onze Laptopskins zijn geheel op maat
te maken. Door een achterkant met een
niet-permanente lijmlaag, kunnen de
skins naadloos op een grote variatie
aan laptops bevestigd worden. Aan de
voorkant uiteraard bedrukt met een
waanzinnig scherpe full colour bedrukking,
aan de achterkant drukken we een keur
aan snijlijnen voor laptops met een
schermgrootte tot en met 17 inch.

Laptop Protection

Laptop Protection

Laptop Skin 13151POD-R

Netbook Case 16100NET

Laptop Case 16100LAP

Sla 3 vliegen in 1 klap met dit ingenieuze
doekje! Niet alleen kan het gebruikt worden
voor het beschermen en reinigen van uw
scherm, het werkt ook nog eens uitstekend
als muismat. Omdat het perfect geschikt is
voor de tablet generatie, verkoopt dit item
extreem goed. Omdat we de screen saver
cloths in de UK bedrukken, zijn ze enorm
snel leverbaar en zeer betaalbaar. Gemaakt
van microvezel en bedrukt met sublimatie
druk in onze eigen fabriek in Engeland, is
het resultaat kleurrijk en haarscherp. Mocht
u een heel krap budget hebben of hele grote
aantallen willen bestellen, kunnen we ze
eventueel ook laten bedrukken in het Verre
Oosten. Neem contact op met het team voor
meer informatie.

Help uw klanten hun hardware te beschermen met een
beschermende hoes, bedrukt met hun eigen logo. Het drukoppervlak
beslaat zowel de gehele voorkant, als de gehele achterkant. Om
de impact nog groter te maken kunnen beide zijden met een
verschillend design bedrukt worden, voor de zelfde prijs!
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QTY

100

1000

2000

4col

€2.62

€1.60

€1.53

USB Sticks uit voorraad

CardWafer 13151CAR-W

Stylus 13151STY

Aluminium 2 13151ALU2

Leather Flip 13151MET

Gold Bar 13151GOL

Wristband 13151WRI

MicroTwister
13151MIC-T

Brick 13151BRI

Favorieten uit
het Verre Oosten
Onze USB sticks worden direct in het
Verre Oosten ingekocht, bij betrouwbare
leveranciers met fabrieken die op een
ethische manier produceren. Bij ons heeft u
keuze uit meer dan 130 modellen, en we zijn
constant bezig met het vernieuwen van onze
selectie. Mocht het door u gewenste model

UK Stock Colour Twister 13151UKT

niet in onze speciale elektronica brochure staan, neem dan contact op
met het team. Vanwege onze goede relatie met onze leveranciers uit
het Verre Oosten kunnen we de meeste modellen speciaal inkopen.

Premium 13203

Naast alleen USB sticks bieden we ook USB en Pen sets aan, in
samenwerking met Senator. Deze samenwerking staat garant voor de
beste kwaliteit promotionele geschenken in de branche.
UK Stock Aluminium
13151UKS

UK Stock Twister Bubble
13151UKT-B

Bubble 13151-UKB

Neem een kijkje in onze
speciale elektronica brochure
voor de volledige collectie van
meer dan 130 topmodellen USB
sticks.
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USB FlashDrives

USB FlashDrives

De USB stick is de onomstotelijke kampioen
van de promotionele producten. Als prijs de
belangrijkste factor is, dan is productie in het
Verre Oosten de meest logische keus. Als een
snelle levertijd echter een must is, kunnen
we u ook van dienst zijn met onze UK stock
collectie. Voor het eerst in onze geschiedenis
bieden we keus uit 3 verschillende modellen,
waaronder de bekende “Twister”, de best
verkochte USB stick in de branche. Naast
de bubble dome bedrukking, bieden we nu
ook een tampondruk in 1 kleur aan op de
Twister.

Power Banks

Cylinder 13301

Nooit meer een dag verpest door een lege
batterij, met onze Power banks! Deze
accu’s passen in uw broekzak en kunt u
dus discreet bewaren, klaar om tablet of
telefoon onderweg van de nodige stroom te
voorzien. Door de handzame vorm kunt u
het lichtgewicht credit card model makkelijk
in uw portemonnee of handtas bewaren,
klaar om te gebruiken als het noodlot
toeslaat. Ook al heeft dit model een kortere
levensduur dan andere modellen, het is nog
altijd goed voor ongeveer 2 uur extra stroom,
zodat u toch nog die cruciale belangrijke
telefoontjes kunt plegen. Onthoud wel de
ingebouwde indicator te controleren om te
kijken hoe vol de PowerBank nog is. Zowel
de iPhone 5, als smartphones met een
Micro USB aansluiting kunnen met onze
PowerBanks worden opgeladen.

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh

Stick 13302

Een alternatief voor deze mobiele
hebbedingen is de MultiReel; een compact
verlengsnoer met een connectie voor alle
telefoons in de familie. Dit model heeft
geen eigen krachtbron, maar tapt stoom
af van een computer of laptop via de USB
aansluiting. Lees meer over deze producten
in de nieuws rubriek op onze website onder
“Promotional Power Banks unpacked”.
Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 4400mAh

MultiReel 13305

Card 13307

Power Banks

Power Banks

Torch 13303

Capacity 2200mAh

Twin 13304

Een gerust hart
Wij voldoen, zonder uitzondering, aan de WEEE regelgeving
voor afvalbeheer van elektronica. Ook zijn we er trots op dat
Business Gift List en onze partners in het Verre Oosten volledig
meewerken aan de RoHS richtlijnen, die als doel hebben het
gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronica aan banden te
leggen. Door onze ervaring op dit vlak kunt u er gerust op zijn
dat onze elektronische goederen kwalitatief uitstekend zijn,
scherp geprijsd en voldoen aan alle relevante regelgeving.
Daarnaast doen wij alleen zaken met fabrikanten die op een
ethische manier produceren.
Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
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Compatability:
Micro USB
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh
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Capacity 8800mAh

Computer muizen

Muismatten
HardTop Mat 11001

Met of zonder snoer, van op een standaard
manier bedrukte modellen tot creatieve
en alternatieve drukmethoden, met een
computermuis komt het merk van uw klant
in een handomdraai bij de eindgebruiker
terecht. Voor echt opvallende campagnes
kunnen we de ColourWrap, of het Halo effect
gebruiken om muizen te bedrukken.

DoodleMat™ 11096

Neem een kijkje in onze speciale
elektronica brochure voor onze
volledige collectie computer muizen.

Optical Mouse
130203OPT

Stowaway Mouse
130203STO

Mice

UK Stock Slim Mouse
130203SLI-E

Precision HardTop 11003

Textile Mat 11030

Mouse mats

Flip Mouse
130203FLI-RF

RF LiquiMouse™
130203LIQ-RF

Mini CarMouse
130203CAR-M

Omdat we nog altijd een specialist zijn op het gebied van
muismatten hebben we ze hun eigen brochure gegeven. Voor
een overzicht van afwerking, functie, maten en diktes, klik op de
afbeelding ( rechterzijde) om onze selectie te bekijken. De grootste
collectie muismatten onder 1 dak, bij Business Gift List!
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Neem een kijkje in onze
speciale muismatten brochure
voor onze volledige collectie.
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Tech Accessoires
van Business
Gift List

Volgens onderzoek van de British Promotional Merchandise
Association ( BPMA), bepaald praktisch nut of mensen hun
promotionele items bewaren of niet. En wat heeft meer praktisch nut
dan accessoires voor uw geliefde technologie?
Business Gift List is de plaats waar alles samenkomt. Of het nu gaat
om tablet en telefoon trends of bureau accessoires, Business Gift List
heeft het. Ondanks de mobiele trend gebruikt nog steeds tweederde
van de bevolking elke dag een muis. Onze grote en gevarieerde
collectie muismatten is de grootste ter wereld en blijft nog steeds
even populair als onze uitgebreide selectie tablet accessoires. En beide
productgroepen worden hier in de UK bedrukt in onze eigen fabriek.
Omdat we de meeste van onze aantrekkelijkste producten zelf
bedrukken, zijn wij de uitgelezen leverancier voor bestellingen
met een strak tijdschema. Een bijkomend positief effect hiervan is
dat we de mogelijkheid hebben om zowel kleine minimale order
hoeveelheden te hanteren, als hele schappelijke prijzen.

Why Tech
Accessories?

We hebben heel erg ons best gedaan om de optimale mix te krijgen
van producten die we hier zelf bedrukken en producten die bij onze
vertrouwde, scherp gecontroleerde partners in het Verre Oosten
geproduceerd worden.

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

