Overzicht van aangeboden producten en diensten
We hebben een rijk assortiment aan promotiemateriaal en andere producten en/of diensten die
behulpzaam kunnen zijn voor uw bedrijf (gerangschikt op alfabet).
__________________________________________________________________________________
Online Banners vanaf €250,- (afhankelijk van formaat)

Iedereen kent ze, veel als irritant ervaren banners en popups die tevoorschijn komen als u rustig aan
het browsen bent. Als het goed wordt uitgevoerd kunnen de banners zeer succesvol zijn. Ze generen
veel traffic naar uw website en met een pakkend design blijft de boodschap hangen.
Billboards prijs afhankelijk van tijd/duur en locatie

Vindmachine verzorgt uw reclame op grote billboards langs de snelweg of bijvoorbeeld in het
centrum van de stad waar u wilt adverteren.
Gevelreclame design + levering vanaf €250,-

Een zeer effectieve vorm van buitenreclame die veel wordt gebruikt voor en door bedrijven.
Huisstijl complete huisstijl inclusief logo-ontwerp vanaf €300,-

Tegenwoordig is het voor een bedrijf onmisbaar om een goede huisstijl te hebben, ook wel corporate
identity genoemd.
Vindmachine verzorgt de elementen (bedrijfslogo, briefpapier, visitekaartjes etc.) waarmee u uw
identity het best naar buiten komt. Het is natuurlijk belangrijk om uw bedrijf goed en verzorgd te
presenteren anno 2009!
Narrowcasting (afhankelijk van tijd/duur en locatie)

In tegenstelling tot broadcasting is narrowcasting gericht op een specifieke doelgroep. Iedereen kent
de schermen in de metro‐stations en bij restaurants etc. Op deze schermen komt reclame die perfect
gericht is op de mensen die er voorbij komen.
Pennen / stickers per 100 stuks vanaf €175,-

Hebbedingetjes doen het altijd goed. Kleine dingen als pennen of stickers blijven altijd hangen.
Posters / Flyers per 50 stuks vanaf €175,- (kleinere aantallen in overleg)

In het verleden zijn er bij Vindmachine al veel designs ontwikkeld voor posters en flyers. Het is een
snelle en goedkope manier om goed onder de aandacht te komen.
Visitekaartjes per 500 stuks TIJDELIJK vanaf €150,-

Een uitstekende manier om uzelf snel te promoten, maar toch een persoonlijke boodschap kunt
achter laten.
________________________________________________________________________________
Heeft u een wens die niet in het overzicht staat? U kunt u ons altijd bellen op 072 561 18 43 om een
afspraak te maken.

