Bestelwagen belettering
medium pakket, nu voor ...

€

345,-

ex. BTW.

incl. gratis opmaak en montage

Heeft u ook een witte bestelwagen? Belettering maakt van uw bestelwagen een voertuig dat opvalt. Voor u het in de
gaten heeft is uw bestelwagen een rijdend visitekaartje van uw bedrijf. Als u op de weg zit wordt u namelijk gezien
door talloze potentiële klanten. Dankzij onze jarenlange ervaring is het ontwerp, de productie en het aanbrengen van
de bestickering op uw bestelwagen snel geregeld. Uw hele wagenpark
wordt gezien en draagt bij aan het succes van uw bedrijf. Op de achterzijde
Medium pakket:
van deze flyer staan een aantal standaardpakketten. Laat vandaag nog uw
• 4x logo
bestelwagen beletteren. U mag natuurlijk ook contact opnemen voor een
• 2x bies met tekst en/of url
offerte op maat.
• 3x icon set
• 1x url of adres
• 1x telefoonnummer of adres
verzorgt de bestickering van jouw bestelwagen.
Wij ontwerpen en produceren de stickers en brengen ze daarna
op professionele wijze aan. Je hebt niet langer saaie witte
bestelwagens, maar rijdende reclameobjecten die gezien worden
met 160.000 contactmomenten per jaar. Laat daarom vandaag
nog jouw bestelwagen beletteren!
Neem contact met ons op voor
een offerte op maat.

De folie heeft een verwachte
levensduur van 5-7 jaar.
Montage op locatie is
mogelijk (optioneel)

Meer informatie? Bel ons op 035 - 544 97 47 of stuur een
mailtje naar info@mijnsignpartner.nl. Onze medewerkers
vertellen je graag meer over de mogelijkheden.
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Prijslijst belettering

Budget pakket
Budget
incl. montagepakket
& opmaak, ex BTW. € 245,245
3x logo,
1x telefoonnummer
adres, € 245,incl.
montage
& opmaak, exofBTW.
1x url of adres
3x logo, 1x telefoonnummer of adres,
1x url of adres

Medium pakket
Medium
pakket
incl. montage &
opmaak, ex BTW. € 345
345,4x logo,
2x bies&met
tekst en/of
url, 3x€
icon
set,
incl.
montage
opmaak,
ex BTW.
345,1x url of adres, 1x telefoonnummer of adres
4x logo, 2x bies met tekst en/of url, 3x icon set,
1x url of adres, 1x telefoonnummer of adres

Special pakket
Special
pakket
incl.
montage
& opmaak, ex BTW. op aanvraag
4x
logo,
2x bies&met
tekst en/of
url, 3xop
iconaanvraag
set,
incl.
montage
opmaak,
ex BTW.
zijkanten en achterzijde v.v. full colour bedrukking,
4x
logo,
2x bies1x
met
tekst en/of url,of3xadres
icon set,
1x url
of adres,
telefoonnummer
zijkanten en achterzijde v.v. full colour bedrukking,
1x url of adres, 1x telefoonnummer of adres

Groot pakket
Groot
pakket
incl. montage
& opmaak, ex BTW. € 685,685
4x logo,
2x bies&met
tekst en/of
url, 3x€icon
set,
incl.
montage
opmaak,
ex BTW.
685,achterzijde voorzien van full colour bedrukking,
4x
logo,
2x bies1x
met
tekst en/of url,of3xadres
icon set,
1x url
of adres,
telefoonnummer
achterzijde voorzien van full colour bedrukking,
1x url of adres, 1x telefoonnummer of adres

Car-Wrap pakket
Car-Wrap
pakket
incl. montage & opmaak,
ex BTW. v.a. € 2.250,Automontage
in zijn geheel
voorzien
full v.a.
colour€ 2.250,incl.
& opmaak,
exvan
BTW.
print of foliekleur
Auto in zijn geheel voorzien van full colour
print of foliekleur

Wist je dat:
•

De duurzaamheid van de folie 5-7 jaar bedraagt.

•

Temperatuurbestendigheid: ongeveer -40°C tot +90°C (graden Celsius).

•

De folie weer- en UV-bestendig is.

•

De folie lak beschermt tegen steenslag.

•

Nadat je auto gewrapt is gewoon kan wassen, bij voorkeur met de hand
maar kan ook door de wasstraat (bij matte kleuren zonder polish wax).

•

3 jaar garantie heeft op kleurechtheid

•

Wij voor een klein bedrag per dag een vervangende auto voor je in kunnen zetten zodat je in ieder geval verder kan.

•

Je ook bij ons terecht kan voor je personenauto, bestelbus, vrachtwagen, aanhanger of andere signing?

NIEUW! Ontwerp je eigen auto of
bedrijfswagen bestickering online!
Binnen enkele minuten een “Look & Feel” van je (bedrijfs)auto
met nieuwe belettering? Ook als het een complete wrap is!
Nieuw bij

is CAR-SIGNER. In CAR-SIGNER

heb je toegang tot bijna alle foliemerken en kleuren, tot ontelbare
snijklare vector-illustraties en groot formaat fotomateriaal. Of upload je
eigen foto’s en/of logo’s. Maak een gratis log-in aan en krijg direct toegang!
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