Eigen huisstijl
Wire-o binding
Geheel full colour
Uitvouwbare steun
15 x 15 cm
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KALENDER op maat!
Kalender model 1
12 maanden + 1 extra pagina

Eigen stijl
Uw kalender wordt door ons,
in uw eigen huisstijl, professioneel
en betaalbaar ontwikkeld.

Prijzen
50 ex. € 251,00
100 ex. € 326,00
150 ex. € 388,00

200 ex. € 463,00
250 ex. € 540,00
500 ex. € 931,00

Kalender model 2

Voordelen
Opvallende blikvanger
	Uw gegevens een jaar lang op het
bureau van uw relaties
	Een gebruiksvriendelijke kalender
met de feestdagen en
de jaarplanner 2022
	Dankzij het vouwsysteem eenvoudig
in een envelop te versturen
	De kalender is voor u weer een
contact moment, dus een kans
op omzet!

12 maanden + 1 extra pagina
Extra voorblad
Prijzen
50 ex. € 262,00
100 ex. € 340,00
150 ex. € 403,00

200 ex. € 480,00
250 ex. € 559,00
500 ex. € 958,00

Wikkel
Prijzen
25 ex. € 15,00
50 ex. € 25,00
100 ex. € 45,00

250 ex. € 210,00
500 ex. € 220,00

T-Force Communicatieburo - 045 - 573 82 91
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Opvallend
Eigen huisstijl
Bijzondere formaten

WENSKAART op maat!
Opvallen
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Wenskaart A

Wij maken een opvallende en volledig
in uw huisstijl ontwikkelde wenskaart
voor uw onderneming.

Voordelen
	Een betaalbare manier om uw
klanten en relaties aan het einde
van het jaar te bedanken voor de
prettige samenwerking
	Deze kaart is geen massaproductie
maar heeft uw persoonlijke touch
	Deze kaart is voor u weer een
contact moment, dus een kans
op omzet!

Bijzonder formaat - b 21 x h 9,8 cm
Prijzen 100 ex. € 185,00
250 ex. € 210,00
1000 ex. € 265,00

Wenskaart B
Langwerpig - b 29,7 x h 10,5 cm
Prijzen 100 ex. € 195,00
250 ex. € 220,00
1000 ex. € 275,00

Wenskaart C
Digitaal - compleet € 90,00
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