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THE SPECIALS
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VOLLEDIG GEPERSONALISEERDE KOUSEN
meest unieke give-away, go out in style

VANAFPRIJS €9,11/STUK

MIN. AFNAME: 100 STUKS

BEDRUKKING: VOLLEDIG GEPERSONALISEERDE KOUS
MET OP MAAT GEMAAKT TOPKAARTJE

let op! 20 werkdagen productietijd!

Droom je ervan om jouw eigen sokken te ontwerpen, met 
jouw logo en de kleurencombinatie die jij mooi vindt? Dat kan! 
Vanaf nu is het mogelijk om jouw eigen milieuvriendelijke 
circulaire sokken te ontwerpen. De sokken worden in Neder-
land vervaardigd uit ingezameld textiel en kunnen in maximaal 
4 kleuren geweven worden. De sokken bestaan voor 53% uit 
gerecycled katoen (ingezamelde lappen stof), 38% uit gerecy-
cled polyester (van ingezamelde PET-flessen) en voor 3% uit 
elastaan en voor 6% uit nylon.



© EXI-DESIGN

TONY’S CHOCOLONELY | CHOCOLADE REEP MET FULL COLOUR SLEEVE
voor de zoetebekken

VANAFPRIJS €3.75/STUK  

MIN. AFNAME: 20 STUKS

BEDRUKKING: Alover Sleeve rondom

Op zoek naar een relatiegeschenk dat gegarandeerd in de smaak valt? Ga dan voor 
chocoladerepen van Tony’s Chocolonely met een gepersonaliseerde sleeve! Deze 
Fairtrade chocoladereep van 180 gram krijgt een full colour banderol/sleeve om de 
originele wikkel heen, waarop jouw reclameboodschap te zien is. Je kan kiezen uit 
de populaire smaken ‘melk’ of ‘melk karamel zeezout’.
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COMPACTE KOELTAS
keep it cool!

VANAFPRIJS €2.50/STUK  

MIN. AFNAME: 50 STUKS

AFMETINGEN: 19.5 x 14.5 x 14 cm
BEDRUKKING: mogelijk op 3 zijden, 100x60mm

Neem je lunch of favoriete drankjes overal mee naartoe op de perfecte tempera-
tuur met een koeltas. Niet voor niets al jaren een populair relatiegeschenk. Lekker 
praktisch, voordelig en veel ruimte voor bedrukking.
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ONDERZETTERS
geen ringen, wel feest!

VANAFPRIJS €1.05/STUK

MIN. AFNAME: 250 STUKS

BEDRUKKING: 95x95mm

Deze herbruikbare onderzetters zijn van hout gemaakt en 
hebben een relatief groot drukoppervlak. Hoe groter, hoe beter: 
jouw logo of slogan is daardoor niet te missen.
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GOLFPARAPLU
bescherm je collega’s en relaties tegen weer en wind

VANAFPRIJS €9.15/STUK

MIN. AFNAME: 10 STUKS

BEDRUKKING: 350x310mm (groot oppervlak)

Deze golfparaplu heeft een extra groot formaat en is beter be-
stand tegen wind dan reguliere paraplu’s. Ook maken de korte 
levertijd, kleine oplage en aantrekkelijke prijs deze golfpara-
plu een heuse bestseller. De paraplu is strak vormgegeven en 
heeft een recht handvat van EVA-foam. Hierdoor is de paraplu 
prettig vast te houden. De stok is van glasfiber en daardoor 
extra stevig. Het doek bestaat uit polyester en wordt overeind 
gehouden door metalen baleinen. 
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THERMOS DRINKFLES
voor warme en koude drankjes

VANAFPRIJS €7,16/STUK

MIN. AFNAME: 10 STUKS

BEDRUKKING: lasergravure 50x50m

De dubbelwandige waterflessen hebben een lekvrije 
schroefdop en zijn gemaakt van RVS. Geschikt voor het op 
temperatuur houden van warme en koude dranken tot 500 ml.
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SHOPPING BAG
say no to plastics! 

VANAFPRIJS €5.4/STUK

MIN. AFNAME: 100 STUKS

BEDRUKKING: 290x290mm

Ben je op zoek naar grote, stevige tassen waarop jouw logo 
kan shinen? Dan zijn deze beige canvas tassen precies wat je 
nodig hebt! De luxe tassen van 175 grams katoen zijn dankzij 
de stevige blokbodem extra sterk, ideaal voor bijvoorbeeld de 
dagelijkse boodschappen of een beurs.



THE CLASSICS
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DOPPER
ideaal op het werk...

VANAFPRIJS €9.82/STUK

MIN. AFNAME: 12 STUKS

BEDRUKKING: 60x35 mm

Wanneer je Doppers koopt, steun je automatisch de drinkwa-
terprojecten van de Dopper Foundation. De duurzame wa-
terflessen bestaan uit drie losse onderdelen en zijn daardoor 
makkelijk uit elkaar te halen en schoon te maken - ook in de 
vaatwasser tot 60 graden. De drinkfles bestaat uit de fles, een 
(drink)beker en een dop, die gemaakt zijn van ABS en polypro-
pyleen. Geen schadelijke stoffen dus
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PLOOIMETER
2 meter meetplezier 

VANAFPRIJS €5,3/STUK

MIN. AFNAME: 100 STUKS

BEDRUKKING: 170x26mm

Houten vouwmeter klikt in op 90° en heeft een gradenboog aan 
de onderzijde van de eerste latjes. Topkwaliteit
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KOFFIEMOK
kan ook voor thee gebruikt worden, of melk... Voor mij koffie graag!

VANAFPRIJS €4,82/STUK

MIN. AFNAME: 50 STUKS

BEDRUKKING: 40x40mm

Deze mok is gemaakt van keramiek. De inhoud van de mok is 350 ml. 
De mok is tot 100 vaatwasbeurten vaatwasbestendig, ook als de beker 
is voorzien van opdruk. De mok wordt geleverd in een witte geschenk-
verpakking.
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KURKENTREKKER
cheers!

VANAFPRIJS €2,85/STUK

MIN. AFNAME: 100 STUKS

BEDRUKKING: 35x6mm (lasergravure of print, afhankelijk van het model)

RVS kelnermes graveren. Per stuk in doosje. Maak reclame met de kelnermes rvs en 
gebruik deze als een blijvend en langdurig promotieartikel.

-> Optioneel kunnen we ook het doosje personaliseren.
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WIJNSET IN BAMBOE KISTJE
cheers again!

VANAFPRIJS €11,85
MIN. AFNAME: 25 STUKS

BEDRUKKING: 101x80mm (lasergravure op het deksel van het kistje)

De volledige set omvat een wijnset in bamboe doosje met een kurkentrekker, wijnring 
en wijnstopper van roestvrijstaal en bamboe.
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BUREAU ONDERLEGGERS
plan er op los met deze weekplanners

VANAFPRIJS € 5.85

MIN. AFNAME: 50 STUKS (variabel per model

BEDRUKKING: A2 formaat, 420x594mm 

Ook dit een klassieker, de onderlegger. Maar vaak zie je
een volgeschreven exemplaar... Hij doet het dus nog steeds 
goed! Komt in 25 vellen met een volledig personaliseerbaar 
vlak.
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NOTITIEBOEKJE
voor zotbelangrijke dingen die je niet mag vergeten

VANAFPRIJS €3.78/STUK

MIN. AFNAME: 50 STUKS

BEDRUKKING: 137x208mm (voorzijde, groot oppervlak)
kan ook volledig rondom bedrukt worden.

Wil jij jouw logo terugzien op een praktisch item? Ga dan voor 
deze handige A5 notitieboekjes, die haarscherp in full colour 
bedrukt worden met jouw reclame. Ideaal om bijvoorbeeld uit 
te delen tijdens beurzen en evenementen. De notitieboekjes 
hebben een luxe PU kunstlederen omslag. Over de zachte kaft 
loopt een elastische band om het boekje makkelijk te kunnen 
sluiten. De circa 100 papieren vellen zijn gelinieerd: genoeg 
ruimte om de beste ideeën in uit te werken!
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BLOCNOTES
dat moet ik eventjes noteren... 

VANAFPRIJS € 2.95/STUK

MIN. AFNAME: 50 STUKS

BEDRUKKING: A4, A5 of A6 formaat

Ze zijn zo handig, snel iets opschrijven, niet te vergeten voor het 
einde van de dag, of op een groter formaat een schets maken. 
Het kan allemaal op deze blocnotes. Een bloc kan 25 of 50 vellen 
bevatten en is volledig personaliseerbaar. 
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MEETLAT / SCHAALLAT
meten is weten

VANAFPRIJS €2.26/STUK

MIN. AFNAME: 250 STUKS

BEDRUKKING: 280x15mm

Deze schaallat van 30cm lang is de ideaele kantooraanvulling.
Bijkomend krijg je de schalen 1/20-1/25-1/50 zodat afmetingen 
op een plan nameten kinderspel is geworden.
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DIVERS SCHRIJFGEREI
pennen, potloden, fluostiften, you name it!

VANAFPRIJS €0.25/STUK (variabel per model)

MIN. AFNAME: 100 STUKS (variabel per model)

BEDRUKKING: 50x18mm (variabel per model)

Het is een klassieker, maar ook een blijver. Een mooie pen, 
een handige fluostift, of een setje potloden, we gebruiken ze 
dagelijks allemaal. Geef ons jouw verlangens door en wij gaan 
op zoek naar het gepaste model.



THE TEXTILES
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KEUKENSCHORT
like a real masterchef!

VANAFPRIJS €7.48/STUK

MIN. AFNAME: 100 STUKS

BEDRUKKING: 220x220mm

Deze keukenschorten zijn er in diverse kleuren en zijn gemaakt 
van 90% polyester en 10% katoen.
Deze gekleurde keukenschorten zijn in maximaal vier kleuren te 
bedrukken. De schorten zijn 67 x 96 cm.
De schorten hebben een opbergzak. Daarnaast is de nekband 
ook verstelbaar.
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FLEECE DEKENTJE
100% gezelligheid

VANAFPRIJS €6.95/STUK

MIN. AFNAME: 50 STUKS

BEDRUKKING: 80x80mm

Fleecedeken bedrukken met jouw logo of tekst als relatiege-
schenk? Ja dat kan! Houd jouw klanten warm met een lekkere 
fleece deken. Eigenschappen: 180 g/m2. Formaat 150 x 120 cm.
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BEANIE/MUTS MET PATCH
kom goedgemutst buiten

VANAFPRIJS €4.53/STUK

MIN. AFNAME: 50 STUKS

BEDRUKKING: 55x18mm

Een warme beanie is een onmisbaar item in de koude winter-
maanden. Daardoor is het ideaal promotiemateriaal! Laat deze 
budgetvriendelijke beanies bedrukken met jouw logo, zodat 
jouw logo dagelijks onder de aandacht wordt gebracht. 
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Mag het wat meer zijn?
Dan hebben we heel wat leuke complete pakketten in ons aanbod, prijzen vanaf €35/stuk.

Vraag maar raak! Zolang de voorraad strekt.
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Niet gevonden wat u zocht? 
Op zoek naar nog iets anders maar geen tijd om zelf alles uit te gaan zoeken?
Daag ons uit!Contacteer ons en wij gaan op zoek naar de perfecte giveaway.

Kijk gerust op de volgende pagina voor wat extra inspiratie. 

Ook voor uw eindejaarsdrukwerken, kalenders en kerstkaarten kan u op Exi-Design rekenen.

www.exi-design.be
info@exi-design.be
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