Bestellijst promotiemateriaal 100% West-Vlaams streekproducenten
Bedrijf:
__________________ ______________________
Gemeente:
________________T__________________________

Ik ben : □ Hoeveproducent
□ Streekproducent
□ Streekhoekje
Tel.:
_________

E-mailadres:
____________________________________
*Nieuwe erkende producenten mogen kiezen tussen eenmaal gratis een reclamebord erkend producent OF
een beachvlag

FOTO

OMSCHRIJVING
Beachvlag kit: stok
met 2 vlaggen

Aankoo
p prijs
€41 per
kit

Ideaal aan de
winkelingang of op
beurzen

Uw prijs
*Eenmalig
gratis
Volgende à €20

Formaat:
220*85cm

Reclamebord 100%
West-Vlaams erkend
Producent
Alu sandwichplaat
3mm dik
Formaten :
Groot 120*80 cm
Middel 70*45 cm
Deurformaat
30*20cm UITGEPUT

*Eenmalig
gratis
Volgende à

Gr €45
M €20
Deur €6

Gr: €22
M €10
Gratis

€20
€6

M€10
Gratis

Reclamebord 100%
West-Vlaams erkend
Verkooppunt
Alu sandwichplaat
3mm dik
Formaten :
Middel 70*45cm
Deurformaat
30*20cm UITGEPUT
Miniformaat :
20x15cm

Gratis

AANTA
L

Mastvlag groot
Ideaal aan de
oprijlaan

€8,30

2/jaar gratis
Volgende à €4

Formaat : 100cm *
150 cm
Mastvlag mini
Ideaal aan de
oprijlaan

Gratis

Formaat : 40cm *
100 cm
Kaasvlaggetjes (beide
zijden bedrukt)
• 100
stuks/doos)

€4

€2

TIP – gebruik 1
vlaggetjes per 4
gewone prikkers
Stickers :
Iedereen verdient
iets lekkers Ook jij !
40x40mm
24 stickers per vel
(A4)

Stickers:
2000 stickers/rol
Permanent
*Medium
*Small
Ideaal voor op uw
producten of
briefwisseling
(kleine).
Kartonnen
geschenkmanden
Medium
L30xb24xh10cm

Gratis

M €6
S €5

Gratis

M €0,90

M €0,45- S

Kartonnen
geschenkmanden
-

Groot
L40xb31xh13,5c
m

G €1,20

G €0,60€
-S

Bladwijzer 100%
West-Vlaams

Gratis

Om mee te geven
met
geschenkmanden,…
Lint 100% WestVlaams

€22

€11

€0,21

Gratis

Voor
geschenkmanden, ….
2,5cm*100m
Wobbler
Ideaal voor aan uw
koeltoog of
winkelrekken
Prijskaartjes karton

Gratis

Ideaal voor in de
winkel, op beurzen,…
Prijsprikker plastiek
(met stokje of voetje)

€0,5

Gratis

€0,5

Gratis

Vermeld hierop naam
en prijs product. Voor
in uw koeltoog of op
markten. Bestaat uit
hard plastic (1 mm
dik)
Sierprikker plastiek
(met stokje) enkel
voor erkende
streekproducten.
Voor in uw koeltoog
of op markten
Bestaat uit hard
plastiek (2mm dik)

Voetje voor sier- of
prijsprikker

Gratis
Max aantal =
aantal bestelde
prijs/sierprikker
s
Keuze tussen
prikker OF
voetje
Gratis

Stokje (prikker) voor
sier- of prijsprikker

Folderhouder A5 –
formaat

5€

Max aantal =
aantal bestelde
prijs/sierprikker
s
Keuze tussen
prikker OF
voetje
Gratis

Voor in uw winkel en
op beurzen

Folder ‘Hoevewinkels
in West-Vlaanderen’ –
editie 2018-2019:

Gratis

Voor in uw winkel en
op beurzen

promokaartje
hoevepicknick
Voor in uw winkel en
op beurzen

Gratis

Cadeaubon +
enveloppe
Hoevepicknick
Om te verkopen in de
hoevewinkel. In te
ruilen bij
hoevepicknickplaatsen
.
Vrij in te vullen op
vraag klant. Richtprijs:
15€ persoon en 12€
per kind.
Lepel/spatel 100%
West-Vlaams

10% korting bij
verkoop

€0,30

Geschenkbon 100%
West-Vlaams
In te ruilen bij u in de
winkel.
Amerikaans model
hard papier
Papieren draagtasjes
100% West-Vlaams
250stuks/doos
(zonder inhoud
)

Gratis

Parasol
spanwijdte 350x350
cm
incl. tegelvoet met 8
silexdallen

€750

BEPERKTE
VOORRAAD
Ophaalplaats
Roeselare
Tent 100% West-Vlaams

€15/doos

Uitlenen

Kan uitgeleend worden voor op
beurzen en evenementen.
Aanvraag en beschikbaarheid
controleren bij Marijke
Deconynck.
Marijke.deconynck@pomwvl.be
Op te halen en terug te brengen
naar Roeselare (INAGRO) ,
Brugge of Ieper (POM)

Veel promomateriaal wordt u gratis of goedkoper (aan 50% van de werkelijke aankoopwaarde) aangeboden.
Gelieve deze materialen dan ook goed en correct te gebruiken.

Vb prijsprikkers en prijskaartjes enkel gebruiken op de erkende producten,…
Verder vragen we ook het logo zo veel als mogelijk te gebruiken in jullie communicatie in de winkel, op website,
op beurzen, etc. Het logo kan digitaal opgevraagd worden.
Het bestelde promotiemateriaal kan na bevestiging afgehaald worden bij
• POM in Ieper (‘t Werkpand Dehemlaan 31 8900 Ieper)
• INAGRO in Beitem (Ieperseweg 87 8800 Rumbeke) Ophalen iedere donderdag (bestellen ten laatste
maandag)
•
POM Brugge (Koning Leopold-III-laan 66 8200 Sint Andries).
We vragen om op tijd uw bestelling te plaatsen, we hebben graag 5 werkdagen de tijd om dit klaar te zetten.
Het promotiemateriaal kan enkel door actieve producenten gebruikt worden. Producenten sluiten definitief aan
bij 100% West-Vlaams na betaling van het lidgeld. Wij sturen steeds vooraf een mail ter controle voor we de
factuur opmaken.
Bestellen?
Bij voorkeur via het formulier op
http://www.100procentwest-vlaams.be/nl/inschrijvingsformulieren/bestelformulier/
Voor meer informatie neem contact via
info@100procentwest-vlaams.be of 051 750 210

