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Z
owat iedereen loopt tegenwoordig met 

een smartphone en tablet rond. De wereld 

is immers meer en meer gedigitaliseerd. 

Waarom zou je nog analoog werken, 

waarom zou je nog met een pen op een 

stuk papier schrijven? Omdat je toch nog altijd de 

behoefte hebt om iets op te schrijven: een klein 

briefje, een kleine notitie, een boodschappenlijstje, 

de oplossing in een kruiswoordraadsel of een crypto-

gram... En je krijgt nog altijd graag een fraaie balpen 

al dan niet voorzien 

van een merknaam 

of logo, of het nu een 

goudkleurige ‘goedko-

pere’ Bic is of een wat 

duurdere Parker-jotter 

om maar eens twee 

klassiekers in de markt van schrijfwaren te noemen.

Een graadmeter voor de populariteit van balpennen 

als promotioneel item zijn de vakbeurzen voor distri-

buteurs en eindklanten. Daar nemen producenten en 

importeurs van schrijfwaren grote stands in. Cijfers 

bewijzen de populariteit ook. De recente Global Sur-

vey 2018 van het Amerikaanse Advertising Specialty 

Institute wijst uit de 89% van de Amerikanen promo-

tionele schrijfinstrumenten in bezit hebben. Bij onze 

noorderburen zijn balpennen zowel in aantallen als 

in bedragen het populairste promotioneel product 

bij opdrachtgevers.

KOGELTJE

Een balpen lijkt zo’n dagdagelijks product maar in 

1938, zo leert ons Wikipedia, zorgde het patent op 

de balpen zoals we die nu kennen, aangevraagd door 

de Hongaar László Bíró, voor een omwenteling in 

de schrijfwereld. Bíró had genoeg van de lekkende 

en krassende vulpennen. Hij zag bij een drukkerij 
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De promo-kracht  
van een ‘pennetje’

Je gebruikt dagelijks een pen en 

daarom is het nog altijd een heel 

belangrijk promotioneel artikel
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dat de drukinkt snel en zonder uitlopen droogde door de hoge 

stroperigheidsgraad. Die inkt was echter ongeschikt voor vulpen-

nen. Om die toch voor een schrijfinstrument te kunnen gebruiken 

bleek een kogeltje aan het uiteinde van de pen de oplossing. Dat 

kogeltje draaide en liet inkt door en tegelijkertijd sloot dat het 

inktreservoir af zodat uitdrogen en lekken voorkomen werd. De 

Tweede Wereldoorlog zorgde voor een bredere, aanvankelijk mili-

taire toepassing: de Britse regering kocht de licentierechten van de 

Bíró-pennen omdat er bij de Britse luchtmacht behoefte was aan 

een pen die op grote hoogte lekvrij in het gebruik was. Daarna 

kregen ook andere legeronderdelen dergelijke pennen.

In die oorlog zag de Fransman Marcel Bich in Argentinië ook een 

balpen die door Bíró gemaakt was. In 1949 en 1950 werkte de 

Fransman met een ontwerpteam aan eigen versie, wat de Bic Cristal 

zou worden. Bich investeerde in  Zwitserse technologie om metaal 

te snijden en te vormen tot op 0,01 millimeter nauwkeurig. In 1950 

kwam de Bic op de markt onder licentie van Bíró.

PRECISIE

De Zwitserse link met balpennen is niet toevallig. Nog altijd is 

Zwitserland groot in balpennen met merken als Caran d’Ache en 

Prodir (dat zich volledig op de markt van promotionele pennen 

heeft gericht). Het land staat bekend om de kwaliteitsproducten 

die het maakt, niet in het minst om de horloges en klokken. Dat 

zijn producten die precisiewerk vragen. Zegt Tom de Kleyn, head 

of International Sales bij Prodir “Het vereist precisiewerk om dat 

balletje te produceren. De tip waar het kogeltje in zit, is een belang-

rijk stukje techniek dat mee de schrijfkwaliteit en de beleving van 

de pen bepaalt. Je ziet het kogeltje nauwelijks, maar het is wel 

belangrijk. Een pen is een mooi volledig geïntegreerd product. Je 

moet weten welke metalen je moet gebruiken en welke inkten je 

moet afstemmen op die metalen.”

SCHRIJFINSTRUMENTEN

Markt blijft groeien

Uit gegevens van het wereldwijd opererende onderzoeksbu-

reau Technavio blijkt dat de markt voor schrijfinstrumenten 

de komende jaren blijft groeien. De totale omzet zou in 2022 

bijna 24 miljard dollar bedragen. De groei komt vooral voort 

uit een vraag naar multifunctionele pennen (met styluses, 

lampen, laser pointers...). 

Balpennen nemen het grootste deel in van de markt van 

schrijfinstrumenten. Het marktaandeel ervan bedroeg in 

2017 54%. De verwachting van Technavio is dat het aandeel 

van pennen in de komende vijf jaar nog verder zal groeien, 

onder meer door de groeiende interesse voor luxe balpennen. 

www.senator.com
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 WITH 

 BIOPLASTICS.

• Use of renewable raw materials − 
biobased plastic on PLA basis

• Longevity with quality 
made in Germany

• Produced with green electricity
and certified processes 
according to ISO 14001



40

RECLAMEDRAGER

Midden jaren vijftig van de vorige eeuw kreeg de balpen een tweede 

functie: naast een schrijfinstrument, werd het ook een reclame-

drager. De houder bleek ideaal om er een korte boodschap op te 

zetten. Er wordt wel wat minachtend gedaan over de ‘reclamepen’ 

maar heel veel bedrijven hebben die in hun promotie-arsenaal. 

“Het wordt inderdaad niet altijd gezien als een heel sexy product,” 

geeft Tom de Kleyn toe. Maar, zo zegt hij ook: “Het is een heel 

persoonlijk artikel. Je gebruikt het om je aantekeningen mee te 

maken en je kiest voor een favoriet. Dat is belangrijk voor het merk 

of de bedrijfsnaam erop. Je gebruikt het dagelijks. Onderzoek toont 

aan dat een pen 1.000 tot 2.000 keer gebruikt wordt, afhankelijk 

van de kwaliteit. Eentje die niet lekker schrijft, gaat al na een week 

aan de kant. Als je focust op kwaliteit, gaat de pen langer mee en 

brengt die vaker de boodschap over.”

KWALITEIT

Eric Kok van Senator benadrukt ook het groot aantal gebruiksmo-

menten en dus ook contactkansen: “Een goede balpen gaat drie 

jaar mee en gaat in die periode door 12 tot 15 handen. Ik verlies 

mijn pen, jij pakt ‘m mee en dan gebruikt je partner die thuis ook. 

Je gebruikt een pen elke dag. Die is niet onderhevig aan verbinding 

van wifi, aan stroom - je kunt er altijd en overal mee schrijven. En 

bij een vergadering heb je met een pen iets in je handen, kun je 

aantekeningen maken, of wat tekenen.” Hij pleit daarom net als 

De Kleyn voor het kiezen voor kwaliteit. Kok: “Als bedrijf ben je 

trots op je merk en op je bedrijf dus dan geef je iets dat daaraan 

gerelateerd is.” Dat er wat neergekeken wordt op een ‘promo-pen’ 

is volgens hem dom. “Het belang van de balpen is de duur van 

het gebruik. Als een cap, een T-shirt niet je maat of kleur is, dan 

loop je er niet in rond. Die gaan in de kast en komen er pas uit als 

je opruimt. Maar een pen wordt negen op de tien keer gebruikt,” 

zegt hij. “Een marketeer zit uren en dagen aan een campagne te 

werken en neemt dan toch vaak als sluitstuk nog 1000 pennen. 

Nee, over die balpennen moet je ook goed nadenken. Die pen blijft 

veel langer bestaan dan je marketingactie.”

UNIVERSEEL

Wat maakt nu nog altijd een balpen zo’n interessant promotioneel 

artikel? Voor Michel Van Bavel (Van Bavel Enjoy Giving) is het het 

universele karakter ervan: “Een pen wordt gebruikt door mensen van 

7 tot 77 jaar, door arbeider en directeur, door mannen en vrouwen. 

Pennen vormen nog altijd een groot deel van ons gamma, bij iedere 

selectie van product media worden ze geselecteerd en verkocht.” Bij 

Maâ Oui maken die zo’n 10% van de omzet uit. “Pennen zijn een 

product dat altijd actueel is omdat het een goedkoop en efficiënt 

middel is om een merk te over te brengen,” aldus Jean-François 

Orban van Maâ Oui. 

Ronny De Smedt (Pasco Gifts) ziet nog steeds groei dankzij de 

goede prijs/kwaliteitsverhouding. Dat maakt dat een bedrijf op 

een goedkope manier reclame kan maken. Hij merkt ook dat de 

eindklanten meer voor kwaliteit kiezen: “Ze willen meer en meer 

een goede schrijfvulling en de inktkleur kunnen kiezen en willen 

hier ook meer voor betalen.”

Personaliseren en soft touch

De klassieke manieren om een balpen van een promotionele 

boodschap te voorzien zijn graveren of tamponbedruk-

king. De technieken van vandaag bieden echter veel meer 

mogelijkheden. Digitale vierkleurendruk komt op, evenals 

‘rondom-personalisering’. De clip van de pen is een ander 

dankbaar deel van de pen om te personaliseren: de kunststof 

clip kan in de vorm van een merk- of bedrijfslogo uitgevoerd 

worden. De grote trends qua materiaal zijn momenteel ‘soft 

touch’ en ‘rubberized’.

Eco-pennen

Balpennen zijn er in alle maten en vormen met stylus-top 

voor tablets en smartphones, met extra’s als een meetlatje 

en USB-stick, modern of in retro-style. Meer en meer komen 

er ook duurzame of eco-exemplaren. Houten pennen en 

vulpennen in een houten doosje zijn al langer gemeengoed, 

maar het hout moet dan wel FSC gecertifieerd zijn. Tegen-

woordig is er ook een groot aanbod aan bioplastic pennen, 

pennen uit geperst papier, bamboo en pennen vervaardigd 

van gerecycleerde cd- en dvd-doosjes.

SCHRIJFINSTRUMENTEN
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Patrick Notteboom (Maximum Image) geeft aan dat voor de eind-

klanten het budget voor promotionele pennen acceptabel is. Hij 

ziet twee richtingen: “Goedkope pennen om massaal weg te 

geven en kwaliteitsvolle pennen om gericht aan een doelgroep 

te geven (bijvoorbeeld aan architecten op een bouwbeurs).” Wat 

de prijzen van de pennen betreft, zegt Michel Van Bavel dat 85% 

van de pennen die verkocht worden minder dan een euro per stuk 

kosten. Omgerekend naar prijs per contact per balpen geeft dat - 

afgaande op een gebruik van 1000 keer - een ongekend laag (en 

dus interessant) bedrag: 0,1 cent (€ 0,001)! 
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Stylo à bille. Même à l’ère digitale, le stylo à bille reste 

un « runner ». Qu’est-ce qui fait sa force ?

Personnel. Un stylo à bille est un article très personnel. 

On l’emploie au quotidien et c’est la raison pour laquelle 

il reste un produit promotionnel important. Une étude 

démontre qu’un stylo à bille est utilisé entre 1.000 et 

2.000 fois, en fonction de sa qualité.

Réflexion. Un marketer planche pendant des heures 

et des jours sur une campagne. Les stylos nécessitent 

eux aussi une sérieuse réflexion. « Un stylo possède une 

durée de vie nettement plus longue que celle d’une 

action marketing. »

De luxe pen

De ‘betere’ pen blijft nog altijd een interessant product om 

cadeau te doen, vooral als het om relatiegeschenken in het 

duurdere segment of om geschenken aan personeel gaat. Een 

merkproduct dat bekend is uit de retail is dan een voordeel 

en dan komen de gevestigde namen naar boven: Waterman, 

Parker, Cross... Ronny De Smedt van Pasco Gifts geeft aan 

dat “....luxe pennen en schrijfsets opnieuw gegeerde rela-

tiegeschenken zijn.”
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HEADLINER SOFT TOUCH

ELEGANT

DESIGN OF A

PURISTIC

CHARACTER.

Elegant mix of matt soft touch barrel 
and transparent colour accents: 

• Elegant, linear design.

• With superior high quality 
matt soft touch surface barrel.

• Large advertising areas on 
barrel and clip.


