Bestellen kan online op 100procentwest-vlaams.be/pos
*Jouw prijs is een sterk verminderde prijs. Meestal is dit de helft van de oorspronkelijke aankoopprijs.
*Nieuwe erkende producenten mogen kiezen tussen eenmaal gratis een reclamebord erkend producent OF
een beachvlag
FOTO

OMSCHRIJVING

Jouw prijs

Beachvlag kit: stok met 1
vlag in opbergzak

*Eenmalig gratis

Ideaal aan de winkelingang
of op beurzen

Volgende aan €20

Formaat: 220*85 cm

Losse beachvlag zonder stock
en opbergzak

€0

Reclamebord 100% WestVlaams erkend Producent
Alu sandwichplaat 3mm dik

*Eenmalig gratis
Volgende aan

Formaten :
Groot 120*80 cm
Middel 70*45 cm
Deurformaat 30*20cm
Miniformaat : 20x15cm

Gr: €22
M €10
D Gratis
Mini Gratis

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

M €10
D Gratis
Mini Gratis

Mastvlag groot
Ideaal aan de oprijlaan

2/jaar gratis
Volgende aan €4

Formaat : 100cm * 150 cm

Mastvlag mini
Ideaal aan de oprijlaan
Formaat : 40cm * 100 cm

Gratis

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

Gratis

Algemene Folder 100% WestVlaams erkende Hoeve – en
Streekproducenten

Gratis

Folderhouder A5 – formaat

Gratis

Voor in je winkel en op
beurzen

Wobbler

Gratis

Ideaal voor aan je koeltoog of
winkelrekken
Prijskaartjes karton

Gratis

Ideaal voor in de winkel, op
beurzen…
Prijsprikker plastic (met stokje Gratis
of voetje)
Vermeld hierop naam en prijs
product. Voor in je koeltoog of
op markten. Bestaat uit hard
plastic (1 mm dik)
Voetje voor sier- of
prijsprikker

Stokje (prikker) voor sier- of
prijsprikker

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

Kaasvlaggetjes (beide zijden
bedrukt)
• 100 stuks/doos

€2

TIP – gebruik 1 vlaggetje per
4 gewone prikkers

Geschenkbon 100% WestVlaams
In te ruilen bij jou in de
winkel.
Amerikaans model karton
uitvoering

Gratis

Cadeaubon 100% WestVlaams-Hoevepicknick in te
ruilen in jouw zaak.
Inclusief enveloppe.

Gratis

Enkel voor wie hoevepicknick
aanbiedt.
Flyer hoevepicknick

Gratis

Voor in uw winkel en op
beurzen
bruin papieren kleefband met €1,60/rol
logo 50mmx50m/rol

Zijdepapier/vloeipapier zwart
met witte bedrukking
logo100%
afmeting50x70cm

€10/125 vellen

per +/-125 bladen.
Rechthoekige box
€0,60
320x230x95cm
Tekst : Een doze vol goeste!
Kan sporen van West-Vlaamse
passie bevatten
Handig doos om te vullen met
jullie lekkere producten

Vierkante box 230x230x95cm €0,45
Tekst : Een doze vol goeste!
Kan sporen van West-Vlaamse
passie bevatten
Handig doos om te vullen met
jullie lekkere producten

Kartonnen geschenkmanden
Klein L25xb24xh7/10cm

M €0,75

Groot L31xb24xh9/12cm

G €0,90- S

Kartonnen geschenkmanden
(oude bedrukking)
-

Groot
L40xb31xh13,5cm

G €0,60€
-S

Papieren draagtasjes
31x32x12cm
100% West-Vlaams
250stuks/doos
Maximum 2 dozen/jaar tenzij
een activiteit rond 100%
WVL een groter aantal
vereist

Opnieuw beschikbaar

Papierzak brede bodem
28x28x16
100% West-Vlaams

€45/doos van 250 stuks

€25/doos van 250 stuks

Kwaliteit 100g/m²
Tekst : Beuze*, de lekkerste
dingen vind je vlak voor je
neuze
Bedankingskaartje. Leuk om
Gratis
te geven bij aankoop
geschenkmand. Op keerzijde
mogelijkheid om een
boodschap te schrijven foto
(foto voorzijde en achterzijde)
Lint 100% West-Vlaams
€11
Voor geschenkmanden, ….
2,5cm*100m

Stickers :
Iedereen verdient iets
lekkers Ook jij !
40x40mm
24 stickers per vel (A4)
FEESTSTICKER
Iedereen verdient iets
lekkers Ook jij!
12 stickers per vel 65*65mm/sticker – geef bij
aantal het aantal vellen in
(A4)
Wenskaarten
4 kaarten per enveloppe

Gratis

GRATIS – max. 5 vellen /
exclusief voor aanbieders
van geschenkmanden

€2

1 pakket = 50 gevulde
enveloppes
Notablokjes per 50 stuks
tekeningen BertDombrecht

€2

Pakket seizoensrecepten
(250 stuks) winter- of
zomerpakket

Gratis bij afhaling, €10 bij
verzending

Tent 100% West-Vlaams
Kan uitgeleend worden voor
op beurzen en evenementen.
Aanvraag en beschikbaarheid
controleren bij
info@100procentwestvlaams.be
Op te halen en terug te
brengen naar Roeselare
(INAGRO) of Ieper (POM)

Uitlenen

Bestellen? Via het formulier op

www.100procentwest-vlaams.be/pos

Veel promomateriaal wordt jou 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 je 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) T 057 22 81 81
• INAGRO in Beitem (Ieperseweg 87 - 8800 Rumbeke)
Ophalen vanaf donderdag (bestellen ten laatste maandag) T 051 27 32 00

We vragen om op tijd jouw 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.
Voor meer informatie neem contact via info@100procentwest-vlaams.be
Team 100% West-Vlaams

