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Beste lezers,
Chers leCteurs,

In deze PromZ.be stellen we u de genomineerden voor van de vijfde Product 

Media Advisor of the Year Awards. Ook u kunt uw voorkeur geven op http://

pma-awards.be. Die publieksstem weegt immers voor 25%. Met deze prijs wil-

len we de sector van promotionele artikelen en business gifts (product media) 

in de schijnwerpers zetten. Want nog te vaak wordt die sector stiefmoederlijk 

behandeld en afgedaan als een van ‘toeters en bellen’. Te vaak ook komen 

product media als laatste in het campagnetraject aan bod, als een ‘o ja, die 

moeten we ook nog hebben’. Maar goed gekozen product media werken, 

op korte termijn (sales) en op lange termijn (imago). In deze PromZ.be geven 

we daar opnieuw voorbeelden van (onder andere in de rubriek ‘why & how’). 

Met de Product Media Advisor Award willen we die adviseurs/distributeurs 

belonen die u als klant de juiste product media voorstellen als onderdeel van 

uw marketing- en salesaanpak en zo ook het medium valoriseren.

Dans ce numéro de PromZ.be, nous vous présentons les nominés aux cin-

quièmes Product Media Advisor of the Year Awards. Vous pouvez vous aussi 

voter pour votre candidat préféré sur http://pma-awards.be. La voix du public 

compte en effet pour 25%. L’objectif de cette récompense est de placer sous 

les projecteurs le secteur des articles promotionnels et cadeaux d’affaires (pro-

duct media). Trop souvent en effet, il est traité comme un parent pauvre, ne 

générant que de simples « gadgets ». Et il est trop fréquent également que 

les product media arrivent en dernier lieu dans le trajet d’une campagne. Du 

genre : « Ah oui, on a encore besoin de ça ». Mais il faut savoir cependant que 

des product media judicieusement choisis exercent un effet à court terme (sur 

les ventes) et à long terme (au niveau de l’image). Dans ce PromZ.be, nous 

vous en procurons une nouvelle fois de beaux exemples, notamment dans 

la rubrique « why & how ». En décernant les Product Media Advisor Awards, 

nous tenons à récompenser les conseillers/distributeurs qui vous proposent 

les product media appropriés dans le cadre de votre approche marketing et 

commerciale, et valorisent dès lors le médium.

AD VAN POPPEL

HOOFDREDACTEUR/ 

RÉDACTEUR EN CHEF
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Michael Freter, le directeur de PSI, 
le salon professionnel international 
dédié aux articles promotionnels et 
cadeaux d’affaires organisé à Düs-
seldorf, a fait savoir que plus aucune 
limite ne sera imposée aux clients 
finaux en 2020. Jusqu’à présent, ils 
ne pouvaient visiter le salon que le 
dernier jour, sur invitation de leur 
conseiller/distributeur. En 2020, ils 
pourront le faire durant les trois jours 
d’ouverture (les 7, 8 et 9 janvier) mais 
uniquement sur invitation.
Cette décision d’autoriser les clients 
finaux à accéder au salon les trois 

jours a été prise notamment en 
raison du fait que les conseillers/
distributeurs qui n’avaient pas 
invité leurs clients ont concentré 
leurs visites les deux premiers 
jours. Ceux qui avaient invité des 
clients n’étaient pas vraiment 
satisfaits non plus de l’unique 
journée leur étant réservée. Il 
s’est par ailleurs avéré que les 
années précédentes, certains 
conseillers/distributeurs permet-
taient à leurs clients finaux de 
visiter « illégalement » le salon 
les deux premiers jours.

n
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Brons voor Van Bavel 
bij PSI Sustainability 
Awards
Van Bavel Enjoy Giving 
heeft een bronzen award 
gewonnen bij de jaarlijkse 
PSI Sustainability Awards. 
PSI is het Promotional Pro-
duct Service Institute en 
ook de organisator van de 
toonaangevende jaarlijkse 
internationale beurs voor 
promotionele artikelen en 
business gifts in het Duitse 
Düsseldorf. 
Van Bavel Enjoy Giving 
dong mee naar de prijzen in de categorie ‘environment ini-
tiative’. De ‘duurzaamheidsprijzen’ van PSI werden dit jaar 
voor de vijfde maal uitgereikt. Michel Van Bavel, CEO van Van 
Bavel Enjoy Giving, over de prijs: “Dit is een erkenning van 
jarenlang maatschappelijk verantwoord ondernemen. We 
doen dit iedere dag opnieuw en het zit verweven in het DNA 
van de onderneming.”

Alle consumenten willen 
premiums
Bijna alle consumenten willen graag promotionele produc-
ten krijgen. Tot die conclusie komt het Amerikaanse PPAI 
(Promotional Products Association International) op basis 
van een onderzoek bij 3.000 consumenten in de VS en 
Canada. Het PPAI doet jaarlijks onderzoek onder meer om 
evidence-based aan te tonen waarom promotionele pro-
ducten een belangrijk onderdeel uitmaken van succesvolle 
marketingstrategieën.
Uit de PPAI-studie kwam onder andere naar voren dat 80% 
van de consumenten graag promotionele artikelen ontvangt, 
70% graag vaker dergelijke artikelen zou willen krijgen en 
bijna 100% graag van tevoren wil weten wanneer een bedrijf 
een promotioneel item aanbiedt. 
Andere opvallende resultaten: 73% geeft de voorkeur aan pro-
motionele producten boven alle andere vormen van reclame, 
72% legt een verband tussen de kwaliteit van het promotioneel 
product en de reputatie van het gevend bedrijf en 79% geeft 
een promotioneel product door aan een ander of verkoopt het 
als het niet meer gebruikt wordt. In de VS en Canada krijgen 
de consumenten het liefst promotionele kleding (29%), dan 
persoonlijke verzorgingsproducten (17%), technologische 
items (14%-, etens- en drinkwaar (9%) en reisproducten (7%).

PSI 2020 : plus aucune limite pour les clients finaux
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IGO Promo et Compacon 
ouvrent de nouveaux 
bureaux à Malines
IGO Promo et Compacon ont ouvert de nouveaux 
bureaux dans le centre de Malines en Belgique. 
“Les nouveaux bureaux de Malines sont idéa-
lement situés entre Anvers et Bruxelles, afin de 
permettre aux deux marques de servir facilement 
le marché Belge,“ ont déclaré les deux sociétés 
dans un communiqué de presse.
IGO Promo et Compacon font partie de Plato 
Group, l’un des plus gros fournisseurs Européens 
d’articles promotionnels. IGO Promo permet à ses 
clients de commander des objets promotionnels 
en ligne. Compacon se concentre sur les clients 
en quête d’un fournisseur global dans les activi-
tés marketing.

Vragen bij bamboevezel als 
grondstof
De StiftungWarentest (vergelijkbaar met Test-
Aankoop in ons land) heeft recent gewaarschuwd 
voor het gebruik van bekers die gemaakt zijn van 
bamboevezels in combinatie met melamine en 
polypropyleen. Van de 12 bekers voor koffie ‘on 
the go’ met bamboevezels die men testte, was 
er slechts één geschikt om verkocht te worden 
als koffiebeker. 
Melamine kan bij gebruik door de zuurtegraad 
van voedingstoffen of bij verhitting bij meer dan 
70 graden celcius aangetast worden en zo in de 
voeding terechtkomen met ernstige gevolgen 
voor de gezondheid. 
Bamboe is momenteel als grondstof erg gevraagd, 
zowel in de klassieke retail als in de wereld van 
promotionele producten en business gifts, vooral 
omdat het een ecologisch alternatief kan zijn 
voor plastic. 
Maar er is niet altijd sprake van 100% bamboe. 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tus-
sen echte bamboeproducten (snijplanken en 
dergelijke waar het hout zichtbaar is) en items in 
bamboevezel. De producten met bamboevezel 
bestaan deels uit kunststof. Door het gebruik van 
die kunststof - vaak melamine - zijn die echter 
niet recycleerbaar of biodegradable, al worden 
ze wel zo aangeprezen. 

Europe : 15 milliards 
d’euros dépensés en 
product media
Une enquête menée par PSI 
(Promotional Product Ser-
vices Institute) a révélé qu’en 
2018, les entreprises en 
Europe ont investi un mon-
tant de 15 milliards d’euros 
dans les articles promotion-
nels et cadeaux d’affaires. 
Les dépenses les plus impor-
tantes ont été réalisées en 
Allemagne et se chiffrent à 
3,15 milliards d’euros.
Les pays suivants composent 
le top dix en termes d’inves-
tissements en product media : l’Allemagne (3,15 milliards d’euros), 
le Royaume-Uni (1,57 milliards d’euros), la France (1,50 milliards 
d’euros), l’Italie (1,28 milliards d’euros), l’Espagne (930 millions 
d’euros), la Pologne (700 millions d’euros), la Suède (370 mil-
lions d’euros), la Belgique (320 millions d’euros) et l’Autriche 
(280 millions d’euros). Ce top dix représente 80% des dépenses 
en produits promotionnels en Europe.

KLM viert 100 jaar met Delfts 
blauw mininatuurhuisje
De Nederlandse luchtvaart-
maatschappij KLM heeft 
het 100-jarig bestaan onder 
andere gevierd met een Delfts 
blauw miniatuurhuisje. Het 
miniatuurhuisje is een repli-
ca van paleis Huis ten Bosch 
waar de Nederlandse koning 
Willem-Alexander met zijn 
gezin woont. Miniatuurhuis-
jes in Delfts blauw zijn een 
geschenktraditie bij KLM.
Al sinds 1950 geeft KLM spe-
ciaal ontworpen Delfts blau-
we miniatuurhuisjes aan passagiers in de World Business Class op 
intercontinentale vluchten. Het zijn steevast replica’s van monumentale 
gebouwen in Nederland. Inmiddels zijn het gegeerde verzamelobjecten 
geworden. Ook alle KLM-personeelsleden hebben het miniatuurhuis 
van Huis ten Bosch gekregen.
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PMA Award 2019

De genomineerden
Wie zijn in de twee categorieën (generalisten en specialisten) de genomineerden voor de 

vijfde editie van de Product Media Advisor of the Year? PromZ.be stelt ze kort voor.

Qui sont dans les deux catégories (généralistes et spécialistes) les nominés pour la cinquième 

édition du Product Media Advisor of the Year ? PromZ.be vous les présente brièvement.
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GENERALISTEN

Magnus Business gifts
De allereerste reactie van Ann Magnus, Magnus Business Gifts, 
was ‘Waauw’ en ‘Super’. Verder zegt ze: “Ik ben heel gevleid met 
de nominatie. Tegelijkertijd voel ik ook de spanning natuurlijk, 
want vorig jaar behaalden we nog zilver. We blijven wie we zijn 
en blijven doen wat we doen. Want dat doen we goed.” Mag-
nus Business Gifts bestaat al sinds 1967, maar inmiddels staat de 
tweede generatie al enkele jaren aan het roer en drukt een eigen 
stempel. Er zijn drie vaste medewerkers. Sterk punt is volgens Ann 
Magnus dat het bedrijf “...een gevestigde waarde is in de sector. 
Dat hebben we te danken aan onze snelle en betrouwbare service. 
(www.magnusgifts.be)

MCs KiCK & Rush
MCS Kick & Rush est une valeur établie et fait depuis longtemps 
partie des nominés pour la Product Media Advisor of the Year 
Award. Thibaut Fontaine, CEO de MCS Kick & Rush, déclaré : 
« ... la nomination est une reconnaissance par notre secteur et 
une excellente motivation pour chacun d’entre nous. » MCS Kick 
& Rush a débuté en 1996. À l’heure actuelle, 33 personnes s’y 
consacrent. Les atouts de l’entreprise sont, selon Thibaut Fontaine, 
l’engagement en termes d’Entreprise socialement responsable, 
la certification ISO 9001 et la ‘branded goodies store solution’.
(http://mcs.kickrush.com)

MLD ConCept
Fabrice Casul de MLD Concept réagit à la nomination : « ... c’est 
évidemment un honneur. Je suis également sensible aux critères 
de sélection dont la plupart font partie de nos principales valeurs, 
ce qui confirme que nous sommes en phase avec les attentes du 
marché. » MLD Concept existe depuis 2005 et emploie 8 personnes. 
Aux yeux de Fabrice Casul, ces collaborateurs constituent entre 
autres l’atout majeur de l’entreprise : « Grâce à la diversité dans 
le profil des collaborateurs de l’entreprise, ainsi qu’à la relation 
de confiance que nous tissons avec nos clients, nous nous sen-

tons considérés comme un partenaire, et non comme un simple 
fournisseur. »
(www.mldconcept.com)

MonDiaL gifts
Mondial Gifts heeft dit jaar het veertigjarig bestaan gevierd en is 
een van de vaste waarden in de Belgische product media-sector. 
Mondial Gifts is lid van het wereldwijde netwerk IGC International. 
Men zet sterk in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
(www.mondialgifts.be)

pasCo gifts
Ronny De Smedt van Pasco Gifts laat weten dat “...voor de vierde 
opeenvolgende keer genomineerd te worden door de vakjury 
een erkenning is waar we fier op zijn.” Pasco Gifts ging in 2003 
van start en heeft momenteel 9 medewerkers. De Smedt schuift 
naast persoonlijke aandacht, perfectionisme en werkplezier de 
omni-channel-aanpak naar voren als sterk punt. “Daarbij staat het 
helpen van de klant centraal, zowel online als offline.”
(www.pascogifts.com)

pRoneL
“Elke nominatie blijft een mooie erkenning voor de inzet om 
ondertussen meer dan 30 jaar lang klanttevredenheid centraal te 
stellen,” aldus Stijn Van Praet van Pronel. Pronel positioneert zich 
als een familiebedrijf dat voor de klanten in de eerste plaats een 
betrouwbare partner wil zijn. “Pronel telt ondertussen 10 mede-
werkers en op die manier combineren we de voordelen van een 
grote organisatie met die van een kleinere onderneming,” stelt Van 
Praet. “Van bij het advies inzake productkeuze tot de levering en 
nazorg worden onze klanten bijgestaan door één aanspreekpunt. 
En tot slot: creativiteit, dat is wat ons onderscheidt.”
(www.pronel.be)

sKy-o
Sky-O behoort sinds de eerste Product Media Advisor of the Year 
Award steeds bij de genomineerden voor die prijs. Bert Antonissen 

Uw stem telt: stem online
De eindklanten kunnen hun stem uitbrengen op http://pma-
awards.be/ of http://pma-awards.be/fr/home/. De bekendma-
king van de winnaars en de prijsuitreiking heeft op dinsdag 
28 januari 2020 plaats tijdens PromZ Product Première in de 
Brabanthal te Leuven.
De Product Media Advisor of the Year is dit jaar al aan de vijfde 
editie toe. De award is een initiatief van PromZ.be-uitgever Het 
Portaal. Met de prijs wil PromZ.be de adviseurs belonen die zich 
onderscheiden door hun professionele aanpak in het kiezen van 
de juiste product media (promotionele producten en business 
gifts) voor hun klanten. 
Net als in de vierde editie is er met twee categorieën gewerkt: 
generalisten en specialisten. 
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pRoDuCt MeDia aDvisoR of the yeaR

stelt dan ook dat “....Sky-O met deze nominatie zijn vaste plaats 
blijft verdienen in de kopgroep van productmedia bedrijven.” Sky-O 
werd in 2012 opgezet door Bert Antonissen, Fred Tenret en Tom 
Enthoven. Waar het bij hen om draait is “...het met vertrouwen 
opgebouwde partnership voortdurend onderhouden en verbeteren.”
(www.skyo.be)

squaRe nuts
Square Nuts est un conseiller qui fait souvent aussi partie des nomi-
nés. Thibaut Beyaert (marketing & sales Square Nuts) ne manque 
pas de souligner la fierté que cela suscite. « En 2017 nous avons 
gagné la médaille de bronze dans la catégorie Product Media 
Advisor Challenger Award et nous espérons améliorer ce score 
cette année. Ce serait une très belle récompense après le dur travail 
des dernières années », déclare-t-il. Square Nuts lancé en 2011 a 
évolué et compte à l’heure actuelle 6 collaborateurs. « Plus de 12 
années d’expérience dans la vente d’articles promotionnels, plus 
de 3 générations dans la fabrication textile avec notre propre usine 
au Pakistan, la flexibilité et des solutions sur mesure pour chaque 
client », tels sont les atouts de l’entreprise.
(www.squarenuts.be)

supReMia
Sinds april van dit jaar is Supremia de naam waaronder de Gemaco-
groep opereert. De start van het bedrijf was in 1995. In de loop 
der jaren ondernam het een internationale expansie. Daardoor 
kon het ook grote internationale klanten aantrekken. Supremia 
was de Amerikaanse tak en men koos voor die naam omdat die 
goed omschrijft waar het om gaat. Sterk punt is dat Supremia het 
complete proces van product media op zich kan nemen.
(www.supremia.com)

van BaveL enjoy giving
Voor Michel Van Bavel van Van Bavel Enjoy Giving (vorig jaar 
winnaar van de gold award) is “...het steeds een hele eer om 
genomineerd te worden.” Het huidige Van Bavel Enjoy Giving is 
gestart in 2003, maar de oorsprong gaat terug tot in 1953 toen 
de grootouders van Michel Van Bavel startten met Bavelco. Rond 
de eeuwwisseling ging Bavelco over in handen van Halo Europe. Bij 
Van Bavel Enjoy Giving werken nu 20 personen. Michel Van Bavel 
stelt dat in het bedrijf processen en creativiteit zeer belangrijk zijn. 
(www.vanbavel.be)

SPECIALISTEN

quatRièMe DiMension
Françius Bersez évoque « ... un sentiment de fierté intense ». Qua-
trième Dimension a débuté en 1998 dans l’écosystème de l’Univer-

sité de Namur. Ses connaissances en informatique acquises avec 
un ami en constituent la base « ... au profit de la confection de 
vêtements personnalisés pour en rationaliser les processus et ainsi 
créer un nouveau business model dans le secteur. » L’entreprise 
compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs implan-
tés en Wallonie, en Flandre, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
L'atout est l’infrastructure technique permettant de garantir des 
délais courts pour la production de vêtements imprimés ou brodés.
(www.4dimension.be)

aLfa shiRt
Bij Alfa Shirt toont men zich verheugd over de nominatie. “Dit is 
een bevestiging dat onze visie en strategie de juiste is: met name 
dat er een (r)evolutie aan de gang is naar digitale druk op textiel,” 
aldus Benoît Clarysse. Alfa Shirt - gestart in 1993 - heeft de laatste 
jaren sterk ingezet op dat digitale traject. Clarysse: “Alfa Shirt is 
de enige in de Benelux die voor digitaal drukwerk op textiel (DTG) 
zowel met Aeoon als Kornit machines werkt.” Er werken momen-
teel 15 mensen bij Alfa Shirt.
(www.alfashirt.com)

aMahé
« Une nomination fait toujours plaisir », déclare Maxime Gold-
schmidt. « Cela fait 5 ans qu’Amahé parle du Product Media à 
ses clients qui sont très réceptifs à ce changement d’approche et 
de vision. De gros moyens ont été déployés pour transformer une 
communication de revendeur en celle de stratégiste en Product 
Media. » La société Amahé existe depuis 2004. En 2008, lorsque 
Maxime Goldschmidt en a repris la gérance, elle s’est spécialisée 
dans les cadeaux d’affaires et le Product Média. L’atout majeur de 
l’entreprise est, selon lui, sa vision du métier. 
(www.amahe.be)

aRteeL
Arteel uit Leuven is gespecialiseerd in “employee experience and 
customer loyalty programmes”. Het is een familiebedrijf en bestaat 
sinds 1976. Arteel werkt voor een groot aantal klanten in meer 
dan 30 landen.
(www.arteel.eu)

De jury
De vakjury bestond dit jaar uit kenners van de sector: Serge 
Mertens (PF Concept), Bob Heerius (Xindao), Gunnar De Roeck 
(Texet), Tristan van Overbroek (Prefix Design Benelux), John-M 
Swaab (Het Portaal-uitgevers) en Ad van Poppel (hoofdredac-
teur PromZ.be). Zij keken bij het bepalen van de shortlist onder 
andere naar de kennis- en adviesfunctie ten behoeve van de 
klant, de mate van creativiteit en innovatie, de manier waarop 
de bedrijven naar buiten treden (zowel online als offline), de 
samenwerking met leveranciers, de inzet voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen... en de inzet voor het vakgebied 
(actief in vakorganisaties, contact met de pers, voorbeeld voor 
de sector).
De stemming van de jury weegt voor 50% mee in het eindresul-
taat. Daarnaast zullen ook de suppliers (leveranciers) hun stem 
mogen uitbrengen. Die weegt voor 25% mee. En de bedrijven 
(eindklanten) kunnen eveneens via een speciale website stem-
men en dat resultaat is ook goed voor 25% in het eindoordeel.
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attent gifts
Attent Gifts uit Beernem is gespecialiseerd in de waardevollere en duurdere geschen-
ken en in getrouwheidsprogramma’s. Het bedrijf startte in 2005 onder de naam 
Brysse-Deraedt. Twee jaar geleden veranderde de naam in Attent Gifts.
(www.attent.gifts)

Bizniz point
Het doet Dirk Declercq deugd bij de genomineerde specialisten te horen. “Leuke 
beloning voor ons, net nu we ook 25 jaar bestaan en een nieuwe website lanceren,” 
is zijn reactie. Het familiebedrijf Bizniz Point is in 1994 opgericht als textieldrukkerij 
voor de fashion- en muzieksector. Daarna zijn eerst promotioneel textiel en werk-
kleding en vervolgens ook promotionele artikelen erbij gekomen. Sterke punten: 
sustainability, snel in communicatie en persoonlijke opvolging.
(www.biznizpoint.be)

CaRtaMunDi
Bij Cartamundi toont Jan Lieckens, senior account manager promotional sales 
Benelux, zich tegelijkertijd een beetje verrast, “...omdat wij toch ‘maar’ een niche-
product vertegenwoordigen” en ook tevreden. Cartamundi is gespecialiseerd in 
kaart- en bordspelen en heeft ook een afdeling voor promotionele kaartspelen en 
spellen. Het bedrijf startte in 1970 en is uitgegroeid tot een wereldspeler met 400 
mensen in ons land en 2.000 wereldwijd. Volgens Lieckens zijn de sterke punten 
van Cartamundi kwaliteit, deskundigheid, professionaliteit en flexibiliteit.
(www.cartamundi.com)

Lowette gifts
Lowette Gifts is gestart in 1981. Momenteel staat met Peter en Nathalie Lowette 
de tweede generatie aan het hoofd. Peter Lowette is verantwoordelijke voor het 
commerciële aspect. Lowette Gifts heeft een eigen productie-afdeling met zeefdruk, 
tampondruk en laserprinting.
(www.lowette-gifts.be)

MaxiMuM iMage
Maximum Image biedt zoals de naam al zegt de klanten een totaalpakket rond 
image: van bedrijfskleding tot aankleding van het wagenpark. “Het team is blij 
met de nominatie, juist omdat we beseffen dat we een bijzondere en ‘complete’ 
aanpak in de markt zetten voor KMO’s en Multinationals,” aldus Patrick Notten-
boom. Maximum Image is 12 jaar geleden opgericht. Momenteel bestaat het team 
uit acht personen. Sterke punten zijn ‘ontzorgen’ en samenwerking door goede 
communicatie. 
(www.maximumimage.eu)

MisteR gaDget
Benoit Derumier, le créateur de Mister Gadget, a réagi en ces termes à sa nomina-
tion : « J’ai ressenti un bonheur simple. Voilà pourquoi j’aime ce métier ! » Derumier 
travaille depuis 1990 dans le secteur du Product Media. Il a lancé Mister Gadget 
en 2011. Il expose les atouts de son entreprise : « Tel un caméléon, je m’imprègne 
des couleurs et des valeurs de mes clients et tel un rookie, j’apporte de nouvelles 
idées pour sortir du lot ! »
(www.mister-gadget.be) 

... and fold! 

logoloop®, the ingenious endless 
folding card. Tells stories, explains 
products, sells concepts - with more 
advertising impact. We call it the 
haptic effect.

Don’t just take our word for it - see 
for yourself. Free samples are just one 
click away: logoloop.com

Blikvanger - Official Manufacturer for the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg
Tel. +31 20 423 18 19 | info@logoloop.nl | www.logoloop.com

FOLD
FOLD
FOLD
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Genomineerden  
aan het woord!

vanaf pagina 16
 

Bekijk alle  
genomineerden en 

stem op uw favoriet
Consultez les nominés 

et votez pour votre 
favori!

NL: www.pma-awards.be
FR: www.pma-awards.be/fr

PMA Award 2019

Magnus Business Gifts www.magnusgifts.be
MCS Kick & Rush http://mcs.kickrush.com
MLD Concept www.mldconcept.com
Mondial Gifts www.mondialgifts.be
Pasco Business & Promogifts www.pascopromotions.eu
Pronel www.pronel.be
Sky-O www.skyo.be
Square Nuts www.squarenuts.be
Supremia www.supremia.com

Van Bavel Business Gifts www.vanbavel.be

PMA Challenger Award 2019

4me Dimension www.mister-transfer.com
Alfa Shirt www.alfashirt.com
Amahé www.amahe.be
Arteel www.arteel.eu
Attent www.attent.gifts/index.php/nl
Bizniz Point www.biznizpoint.be
Cartamundi www.cartamundi.com
Lowette Gifts www.lowette-gifts.be
Maximum Image www.maximumimage.eu
Mister Gadget www.mister-gadget.be
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✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Alfa Shirt wil haar klanten 
voorzien van de beste 
gepersonaliseerde mode-,  
promotie-, veiligheids- en 
werkkleding aan de beste prijs-
kwaliteitsverhouding. Dankzij 
onze eigen productieafdeling en 
uitgebreid machinepark kunnen 
wij iedere wens van de klant 
realiseren. 

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Voor een multinational 
hebben wij voor meer 
dan 700 werknemers een 
gepersonaliseerde polo gemaakt 
met het bedrijfslogo en hun 
individuele voornaam. 
Dankzij onze efficiënte 
productieflow konden wij 
dat binnenshuis in Oostkamp 
produceren tegen een 
concurrentiële prijs.

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Pioneer in BeNeLux in digitaal 
printen op zowel Kornit & Aeoon.

2. Meeste kennis in huis op vlak van 
de laatste druktechnieken (DTG).

3. Dankzij onze meer dan 25 jaar 
ervaring in de sector kunnen wij 
altijd op de vraag van de klant 
inspelen.

Alfa	Shirt
Oostkamp
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✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

De kern van ons verhaal? Wij 
maken belonen en waarderen 
ongelooflijk eenvoudig…!
Of u nu op zoek bent naar 
iets eenvoudigs als een 
Relatiegeschenk of een Keuze 
Concept, of zo geraffineerd als 
een Online Beloningssysteem, 
kan u rekenen op onze brede 
waaier aan oplossingen op maat 
van uw project. 

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Wij belonen onze ambassadeurs 
met een peterschapsactie!
Als u onze producten en 
diensten leuk vindt, deel 
het met uw netwerk. Gezien 
niemand van koude leads houdt, 
appreciëren we uw tips en 
doorverwijzingen.

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. We maken belonen en waarderen 
ongelooflijk eenvoudig

2. We houden van ons vak
3. Top team

Attent	Loyalty		
&	Rewards

Beernem

Reward | Engage | Recognise | Motivate
Attent
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✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Van Bavel heeft voor het 3de 
jaar op rij Ecovadis Goud en in 
september Brons behaald op de 
‘PSI Sustainability Award 2019’. 
Bij Van Bavel is iedereen 
zich ervan bewust dat 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zeer belangrijk is, 
het zit in ons DNA.
We screenen al onze 
leveranciers. “Enjoy Giving”  
is bij Van Bavel het motto  
van elke dag.

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

JTI ( Aktie Goodiebags )
Port Of Antwerp ( Fietstas )
Spa ( Krijtboord muursticker )

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Creativiteit en professionalisme.
2. Sustainability zit in ons DNA
3. Ervaring, reeds drie generaties 

lang leidt Van Bavel zijn klanten 
naar de ideale mediamix voor 
promotionele producten.

Van	Bavel
Antwerpen

We	elevate	Giving	to	an	Art,		
in	order	to	increase,	joy,	
happiness	and	belonging
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Biznizpoint
Leuven

✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Opgericht in 1994, reeds 
25 jaar een gerenommeerde 
textieldrukkerij in het Leuvense! 
U kan op ons rekenen als 
totaalleverancier voor al uw 
projecten. Kom zeker onze 
inspirerende collecties met hun 
eigentijdse look bekijken. Samen 
zorgen we ervoor dat uw imago 
of boodschap volledig tot zijn 
recht komt. Tevens dragen zorg 
voor onze planeet en werken 
daarom graag zo ecologisch 
mogelijk, zowel wat onze inkten 
als wat onze collecties betreft. 
Uw project is uniek en verdient 
een exclusieve service. 

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

KU Leuven: sustainable collecties 
voor personeel, webshops, …

Zimmo: Make your staff a team

Put your brand out there
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Magnus		
Business	Gifts

Vilvoorde

www.magnusgifts.be
www.magnifico.shop
www.loyaltyincentive.be

✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Wij gaan voor kwalitatieve 
promotie- en relatiegeschenken. 
De no-nonsense mentaliteit 
van ons bedrijf zit in ons DNA. 
Een persoonlijke service is de 
hoeksteen. Elke klant krijgt één 
aanspreekpunt en gegarandeerd 
oplossingen voor elke vraag. 

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Gepersonaliseerd zakdoekdoosje 
"Hatsjie" met 10 zakdoekjes: 
Handig om uit te delen, groot 
personalisatievlak, iedereen 
kan het gebruiken, weegt niets, 
ecologisch. 

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

2. Persoonlijke service
3. Oplossingen op maat
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Maximum	Image
Moerbeke-Waas

✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Maximum Image zorgt voor 
het imago van een bedrijf met 
5 productgroepen: WORKWEAR 
- PROMOWEAR - SPORT - GIFTS 
- VISUAL COMMUNICATION 
ondersteund met de bouw van 
WEBSHOPS, voorraadbeheer met 
een logistieke service. 

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

De 90 HYUNDAI dealers kopen 
alle merchandising en werkkledij 
via een voor hen ontwikkelde 
webshop.
De kledij kan per dealer 
gepersonaliseerd worden.
Bij de lancering van de  
“N”-lijn werd gratis borduring 
aangeboden. 

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. 5 Productgroepen onder 1 dak!
2. Customised webshops met 

logistieke service
3. Textiel CUSTOM MADE in EUROPE 

(4-6 weken)

We	take	care	of	your	image	
while	you	focus	on	your	

business!
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MLD	Concept
Sprimont

✔	 LA	MISSION	DE	
	 L'ENTREPRISE

MLD se positionne comme un 
partenaire de son client, plutôt 
qu’un simple fournisseur. Nous 
analysons ses besoins, ensuite 
nous le guidons et le conseillons 
en gardant à l’esprit que nous 
sommes un maillon de leur 
chaîne de communication.

✔	 ACTION		
	 PROMOTIONNELLE		
	 RETENUE

Nous comptons parmi nos 
clients les plus exigeants, 
un groupe agro-alimentaire 
international. Afin de remercier 
ses collaborateurs, il nous a mis 
au défi de proposer, réaliser, 
reconditionner et dispatcher, 
partout en Europe, 290 colis 
composés de 13 produits. 
Timing : 3 semaines, du brief à 
la livraison. Défi relevé, client 
satisfait ! 

✔	 ARGUMENTS	DE	VENTE

« Les détails font la perfection, 
et la perfection n’est pas  
un détail. »

Léonard de Vinci



23

✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Naast persoonlijke aandacht, 
perfectionisme en werkplezier… 
staat onze Omni Channel aanpak 
centraal. Vraag je ons waar 
het bij Pasco om draait? Dan 
antwoorden we eerlijk: om jou. 
We werken hard om de klant 
topkwaliteit te bezorgen en toch 
verliezen we daarbij onszelf niet 
uit het oog. Want geven we op 
een aangename manier het 
beste van onszelf, dan komt dat 
iedereen ten goede. Smile and 
the world smiles back! En dit 
zowel online als offline.

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Keuzegeschenk Concept 
waarbij iedere werknemer 
van het bedrijf een eigen 
eindejaarsgeschenk kon kiezen. 
De cadeaus werden persoonlijk 
door de kerstman gebracht en 
uitgedeeld waarbij iedereen ook 
met de kerstman op de foto kon. 

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Persoonlijk
2. Perfectie
3. Werkplezier

Pasco		
Business	&	PromoGifts

Aalst
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✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Preferred supplier zijn en 
blijven, dat is onze ambitie. 
Trouwe klanten zijn ons mooiste 
geschenk…

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Voor promoacties met studenten 
als doelgroep leverden we 
gepersonaliseerde beerpong-
sets.  

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Vakkundig en persoonlijk advies
2. Onvoorwaardelijk commitment
3. Innovatief meedenken met 

voorliefde voor creativiteit en 
duurzaamheid

Pronel	
Rumst
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✔	 ONZE	BEDRIJFSMISSIE

Face To Face : ✔ 
Waar mogelijk Europees : ✔  
Ecologisch : ✔  
Trendy : ✔  
Belofte maakt schuld : ✔  
Oplossingen : ✔  
Net iets anders : ✔  
Reactiviteit : ✔  
Fair Trade / Fair Wear : ✔  
Going Gaga for gadgets : ✔

✔	 LEUKSTE	PROMOACTIE

Back to school:
om kinderen meer fruit te laten 
eten op school
hebben we unieke 3D gommen 
gemaakt.

✔	 ONZE	TOP	3	USP’S

1. Fred
2. Bert
3. nummer 3 is nu helaas  

met pensioen, 
het ga je goed Tom! Je was echt 
een unique selling person!

Sky-O
Brussels

Going	gaga	for	gadgets!
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✔	 OUR	COMPANY	MISSION

We want to create WOW 
moments for our customers! 

✔	 BEST	PROMOACTION

We have created multiple 
awareness concepts regarding 
the world’s ecological footprint.
For examples; bees can expect 
several new flower gardens 
during Spring thanks to our BEE 
HAPPY seedballs.   

✔	 3	USP’S

1. Supremia is a trusted partner and 
experienced advisor

2. We are infinitely creative
3. We want to digitally connect

Supremia
Mechelen
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Qu’est-ce que Samsonite, Jamie Oliver, Lexon, Moleskine, 
Parker, Waterman, Rituals, Swiss Peak, XD Xclusive, 
Paul Bocuse, Pierre Cardin, JBL, Harman et Nespresso 
ont en commun ? Ce sont des marques, et même de 
grandes marques de produits que des entreprises 

donnent en cadeau à des clients et relations, de préférence à la fin 
de l’année, ou qu’elles offrent dans le cadre d’actions de fidélité 
et d’épargne. Un produit de marque est toujours plus intéressant 
qu’un produit sans marque ou un produit de marque inconnue. 
La valeur perçue du cadeau de marque par son destinataire est en 
effet élevée. Et pour les marques, il s’agit souvent de cadeaux d’un 
certain luxe, d’un certain rayonnement. Un tel cadeau informe le 
destinataire que l’entreprise donatrice lui a accordé considération 
et attention en choisissant ce présent et que ce destinataire lui 
tient à cœur.
Quiconque offre un produit de marque ou de luxe est associé 
à des émotions et souvenirs positifs. Un tel cadeau est, pour le 
destinataire, quelque chose qu’il aurait peut-être acheté pour 
lui-même. Il coïncide donc encore davantage avec les goûts de 
l’intéressé, tel est le raisonnement. Un cadeau précieux s’inscrit en 
outre dans l’‘experience economy’. L’Incentive Research Founda-
tion a fait savoir, sur la base de l’‘IRF 2019 Trends Study’, que des 
‘transformational experiences’ faisaient partie des dix tendances 
majeures qui exerceront une influence sur le marché. L’‘expérience’ 
que font les destinataires en recevant des marques veille à ce que 
le présent soit plus qu’un ‘simple cadeau’. À l’occasion de l’étude 
de l’IRF, il a été conclu entre autres qu’une expérience positive ne 
peut pas inciter une entreprise à prendre des risques en offrant 
autre chose qu’une marque connue.

assoCiation

PromZ.be a interrogé quelques distributeurs sur leurs expériences 
en matière de produits de luxe et de marque comme cadeaux (de 
fin d’année). Ceux-ci confirment qu’un produit de marque a une 

valeur supplémentaire perçue comme élevée par le destinataire et 
qu’il a aussi un effet sur l’image que le destinataire a de la société 
donatrice. « Les entreprises qui se distinguent veulent résolument 
être associées à un beau produit (de marque) », explique Daniella 
Steenvoorden d’Ammers - More than Gifts & Gadgets. Selon 
Michel Van Bavel (Van Bavel Enjoy Giving), le don de marques de 
qualité a pour but « ... de faire comprendre au destinataire que 
sa relation est appréciée. »
Les réactions de distributeurs révèlent que la demande de cadeaux 
de marque existe bel et bien, mais ce n’est pas le cas de la majorité 
d’entre eux. Ronny De Smedt, Pasco Gifts déclare que « ... cer-
tains clients en demandent. Mais j’ai l’impression que la demande 
n’augmente pas vraiment parce que la qualité d’alternatives sans 
marque a fait un immense bond en avant. Il existe certes une 
demande croissante de qualité et cela peut coûter un peu plus 
cher. Et s’il s’agit d’une marque, c’est encore mieux et cela peut 
faire pencher la balance dans le processus décisionnel du client. » 
Michel Van Bavel se trouve sur la même longueur d’ondes quand 

Cadeaux de fin d’année et de Nouvel An

La qualité  
a son prix
À quelques semaines de la fin d’année, les entreprises cherchent des 

cadeaux appropriés. Pour celles qui choisissent des produits  

de marque et de luxe, PromZ.be a interrogé des distributeurs  

de Product Media.

Une marque peut faire pencher la balance 
dans le processus décisionnel du client
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Cadeaux de fin d’année et de Nouvel An

La qualité  
a son prix
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il affirme que la demande est inférieure à celle d’il y a quelques 
années. « Les clients sont enclins à faire des économies. Les pro-
duits de qualité sans marque qui sont au moins 30 % moins chers 
ne se comptent plus. »
Ann Magnus de Magnus Business Gifts déclare que les produits 
de luxe et de marque sont en majorité demandés dans le cadre 
d’actions de fidélité. « Cette offre nous permet d’élever la valeur 
de perception du cadeau de fin d’année », estime Ann Magnus.

CustoM-MaDe ?
Par produits de luxe et de marque il faut entendre des produits stan-
dard plutôt que custom-made. Ce qui est logique car une marque 
est simplement achetée pour sa conception spécifique comme 
l’explique Ronny De Smedt : « Dans le cas de très gros volumes, il 
est parfois possible de fabriquer quelque chose de spécial, mais des 
produits de marque sont en général achetés ‘standard’. L’entre-
prise propriétaire de la marque ne se préoccupe en général pas de 
l’aspect ‘custom made’ car cela pourrait signifier une fragmenta-
tion et une dévaluation de la marque en plus d’un investissement 
considérable en temps et en savoir-faire. Ce n’est pas son activité 
majeure. » Ann Magnus ajoute que le caractère standard est plutôt 
la norme, le client final ayant toujours la possibilité d’apporter une 
petite touche. C’est parfois appelé ‘custom-made’.
Comme la personnalisation s’applique moins à des produits de 
luxe et surtout de marque, cela ne signifie pas que les intéressés 
attendent le dernier moment pour commander. Certaines marques 
ont des produits spécifiques pour le marché des cadeaux d’entre-
prise et un planning s’impose à cet effet. Le stock de produits clas-
siques qui se vendent aussi dans les canaux du commerce de détail 

est en principe suffisant. La plupart des clients finaux le savent et 
les distributeurs disent qu’il y a moins d’achats de dernière minute 
pour de telles marques. Il s’agit en général, comme l’affirme Michel 
Van Bavel (Van Bavel Enjoy Giving), de plus petites quantités et les 
problèmes de stock sont alors moins aigus.
Ce qui n’empêche pas Ronny De Smedt (Pasco Gifts) de conseiller à 
ses clients « ... de s’y prendre tôt et de commander à temps. Nous 
sommes en rupture de stock depuis la fin septembre concernant 
les accessoires de cuisine Princess personnalisés avec le logo du 
client. Le nouvel arrivage n’est attendu qu’en janvier. Pour d’autres 
marques, n’attendez pas non plus le dernier moment car votre 
cadeau Jamie Oliver favori pourrait aussi être épuisé. » 

Ko
Rt

Luxe en merk. Met het eindejaar in zicht, zoeken bedrij-
ven naar een passend eindejaars- of nieuwjaarsgeschenk. 
Bedrijven kiezen voor klanten en werknemers ook voor 
een luxe- of een merkproduct. De gepercipieerde waarde 
voor het merk-cadeau bij de ontvanger is immers hoog.

Kwaliteit. Bij distributeurs vernam PromZ.be dat er 
inderdaad gevraagd wordt naar cadeaus van merkpro-
ducten, maar dat het niet om een meerderheid gaat. 
De kwaliteit van merkloze alternatieven is laatste jaren 
sterk gestegen en de eindklanten kopen prijsbewuster. 

Voorraad. Is er genoeg voorraad van luxe- en merkpro-
ducten? Dat valt te bezien. Sommige merken hebben 
immers specifieke producten voor de markt van business 
gifts en daar is ook planning voor nodig. Distributeurs 
raden daarom toch aan goed op tijd te bestellen.

Logo discret
Un produit de marque a, de par sa nature, un logo clair 
et reconnaissable. Si des produits de luxe et de marque 
dans un environnement de cadeaux d’entreprise portent 
encore un logo d’une entreprise connue, on peut parler de 
logo discret selon Daniella Steenvoorde (Ammers - More 
than Gifts and Gadgets) et Ann Magnus (Magnus Business 
Gifts). Ronny De Smedt (Pasco Gifts) explique que cela peut 
varier d’un produit à l’autre. « Un paquet-cadeau de luxe 
Rituals ne sera en généralement pas personnalisé, ou alors 
de façon discrète, par l’ajout d’une carte personnelle par 
exemple. Un stylo Parker est par contre personnalisé en 
général avec le logo ou un message de l’entreprise dona-
trice », déclare De Smedt.

CaDeaux De fin D’année et De nouveL an

30



31



A
ls er één zaak is waar emoties hoog oplaaien is het 
sport, vooral kijksport. Neem voetbal, zowel club-
voetbal als voetbal met landenteams, hockey, tennis, 
wielrennen... Veel bekeken op televisie of via live-
streaming en ter plekke veel bezocht door fanatieke 

supporters. Logisch dat bedrijven gebruik willen maken van de 
populariteit van die evenementen om hun merk in the picture te 
zetten, letterlijk en figuurlijk, en om de waarden van sport (fair play, 
teamgeest) aan hun merk te verbinden. Ook met product media. “De 
sponsors van een evenement willen een return, willen visibiliteit,” 
zegt Axel Debruyne van Special Things, dat al verschillende product 
media-projecten heeft uitgewerkt rond sportwedstrijden. “Buiten 
een billboard in het stadion en bij een sportevenement creëer je 
ook visibiliteit door iets uit te delen. Zo’n product heeft ook een 
visueel effect op tv én biedt een beleving aan het publiek. Dat kan 
al met een simpele bang-bang klapper. Mensen gebruiken dat. 
Dat werkt dubbel: bij het publiek én bij tv, of online-streaming.” 

aCtivatie via spoRt

Het marketing- en evenementenbureau Sportizon (onderdeel van 
Golazo) afficheert zich op de website met ‘Activating Brands is our 
Sport’. Nik Schotsmans, brand activation director bij Sportizon, zegt 
dat het bedrijf als eerste een positionering rond brand activation 
in de sport heeft uitgebouwd. “Het kwam erop neer dat je niet 
zomaar een blik frisdrank op een kruispunt uitdeelde, maar dat je 
in de sport een activatie voor een merk opzette. Je probeerde de 
doelgroep te bereiken via de sport in de sportkantine, in de sport-
zalen en op de sportvelden,” zegt hij. 
Schotsmans zegt dat Sportizon in de beginjaren prospectie deed 
voor brand activation via sport en dat de reactie bij de bedrijven 
was dat ze niets deden in de sport. “We zeiden toen: over vijf jaar 

zul je zien dat je erin zit. Toen kwam de golf met de Rode Duivels, 
een belangrijk ‘product‘. De Rode Duivels bereikten een grote 
doelgroep. ‘Iedereen’ was fan van Rode Duivels en als je dan je 
merk linkte aan de nationale ploeg had je een groot bereik. En 
dan waren er ook de positieve waarden van sport als teamspirit 
en gezondheid, die je ook met je merk ventileert. Daardoor is er 
meer budget in sport gestoken.”

waszaK

Er zijn veel voorbeelden van het gebruik van product media in het 
kader van een activatie-campagne. Ten tijde van het wereldkampi-
oenschap voetbal in Brazilië 2014 plaatste Sportizon met sponsors 
in veel steden grote tv-schermen op pleinen. “Die sponsors wilden 
dat je dan iets uitdeelde. We hadden vlaggen, T-shirts... noem maar 

op. Bij de evenementen smeekten de mensen om gadgets. Voor 
Napoleon Games was er bijvoorbeeld die Napoleon-hoed met de 
Belgische kleuren. Die hoed was een dankbaar gegeven. Iedereen 
heeft die nog,” aldus Schotsmans.
Een ander voorbeeld was de waszak die Proximus bij de finish van 
massa-fietsevenementen (zoals de Proximus Cycling Challenge in 
2016) aan de deelnemers gaf. Schotsmans: “Die hebben we vijf, 
zes jaar geleden ‘uitgevonden’. Bij grote evenementen was er ook 
een bike wash na de finish. Bij de kleinere evenementen alleen een 
waszak. De fietskleding was bezweet en vuil en paste daar perfect 
in.” Sportizon wordt nog altijd op die actie aangesproken. Een 

Sport en promo

Product media 
zorgen voor beleving
Via de sport kunnen marketeers hun doelgroep op een ‘andere’ manier 

bereiken. Ook met product media.

Alles wat een aandenken is en wat opnieuw 
gebruikt kan worden, is populair
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promotioneel item dat Sportizon de laatste jaren veel uitdeelt aan 
actieve sporters en aan ‘passieve kijkers’ bij wielerevenementen en 
loopwedstrijden, is een nekwarmer (type Buff). “Die hebben een 
mooie gepercipieerde waarde, de kostprijs is laag en de mensen 
kunnen die hergebruiken,” aldus Schotsmans.

KLap-hanDsChoen

Axel Debruyne haalt de klap-handschoenen aan die Special Things 
enkele jaren geleden voor Brouwerij Haacht ontwikkelde in het kader 
van de sponsoring van de Ronde van Vlaanderen. De brouwerij had 
langs het parcours op verschillende plaatsen drankstalletjes. “Als je 
je helden aanmoedigde en 1000 keer voor hen geapplaudisseerd 
had, kreeg je als beloning een gratis pint. We hebben daarom 
een stappenteller in handschoenen verwerkt en die uitgedeeld. 
Dat was een link met het merk. En dergelijke handschoenen gooi 
je niet weg. Het was ludiek en er werd over gesproken,” zegt hij.
Voor wielertoeristen maakte Special Things in het kader van Clim-
bing for Life kilometerpaaltjes, die de organisatie als geschenk 
aan de deelnemers gaf. Wie een Alpen-berg beklimt, ziet aan de 
kilometerpaaltjes aan de kant van de weg zijn progressie. “De deel-
nemers verzamelen die jaar na jaar. Bij sommigen staan die in de 
living. Dat creëert een band met je evenement,” aldus Debruyne. 
Hij wijst ook op de vele loopevenementen. “Bedrijven nemen met 
een aantal medewerkers deel aan die evenementen en om visibiliteit 
te krijgen, geven ze hun mensen een T-shirt van het bedrijf. Eéntje 
in echte ‘loopstof’, niet zomaar één van katoen.”

uitDaging

De activatie-sector staat inmiddels wel voor nieuwe uitdagingen die 
vooral te maken hebben met duurzaamheid. “We worden vandaag 

Social media:  
met klein budget toch effect
Is sportsponsoring alleen iets voor grote sponsors en ‘grote’ 
media? In het verleden wel, maar de komst van sociale media 
maakt dat ook het steunen van ‘kleinere’ sporten met een 
bescheiden budget effect kan sorteren en zelfs tot een hype 
kan leiden. 
Sportclubs en kleinere sportfederaties hebben hun Facebook-
pagina’s en Instagram-accounts waar ze de steun, de namen 
en logo’s van sponsors kunnen tonen. 
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de dag ongelooflijk gechallenged. Alles moet sustainable zijn,” zegt Schotsmans. “We 
moeten ons heruitvinden rond ecologische producten.”
Veel draait bij de bedrijven nu om content marketing, om verhalen vertellen. Schots-
mans stipt aan dat ‘the field’ nu een verlengstuk is van het verhaal dat de merken online 
(onder meer via sociale media) brengen. Maar zeker bij massasporten waar de nationale 
ploeg scoort, willen fans laten zien dat ze fan zijn. Dat kan via promotionele artikelen. 
Schotsmans verwacht daarom dat field marketing belangrijk zal blijven. Hij ziet ook 
een ontwikkeling in personalisering van items voor de consumenten. “Onlangs was er 
met partners van het BOIC de Run to Tokyo om aandacht te krijgen voor de Olympi-
sche Spelen in 2020. We hadden een truckerscap voor Brussels International Airport 
uitgedeeld en twee Japanse calligrafen schreven er de voornaam van de mensen op. 
Die caps waren voorbedrukt met het logo van Brussels Airport en er was een wit vlak 
open gelaten voor de naam. Dat werden zo gepersonaliseerde items. We zien in de VS 
ook meer en meer dat petjes en totebags ‘on the spot’ worden gepersonaliseerd. Alles 
wat een aandenken is en wat opnieuw gebruikt kan worden, is populair.” 

en
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Visibilité. Par le biais du sport, les marketers peuvent aborder leur groupe 
cible d’une façon « différente ». Également au moyen de product media. 

Exemples. Parmi les exemples de product media utilisés dans le cadre de 
campagnes d’activation, citons le chapeau de Napoléon de Napoleon Games 
lors de la Coupe du Monde de football au Brésil, un filet à linge que Proximus 
distribuait sur la ligne d’arrivée de grands événements cyclistes ou encore, 
des tours du cou offerts lors de courses à pied ou cyclistes.

Défi. Nik Schotsmans de l’agence d’activation sportive Sportizon explique 
que le secteur de l’activation est confronté à de nouveaux défis qui ont surtout 
rapport avec la durabilité. 

spoRt en pRoMo

Evenementen 2020
Er is volgend jaar een groot aantal sportevenementen, zowel nationaal als inter-
nationaal. Een kleine greep:

datum evenement
1 februari Trofee DDV Baal (veldrijden)
8 februari Lille (veldrijden)
9 februari Hoogstraten (veldrijden)
15 februari Middelkerke (veldrijden)
29 februari Omloop Het Nieuwsblad (wielrennen)
25 maart Driedaagse Brugge-De Panne (wielrennen)
27 maart E3 BinckBank Classic (wielrennen)
29 maart Gent-Wevelgem (wielrennen)
1 april  Dwars door Vlaanderen (wielrennen)
5 april Ronde van Vlaanderen (wielrennen)
8 april  Scheldeprijs (wielrennen)
15 april Brabantse Pijl (wielrennen)
22 april Waalse Pijl (wielrennen)
3 mei  GP van Nederland (Formule 1)
30 mei Champions League (voetbal)
9 - 31 mei Giro d’Italia (wielrennen)
12 juni - 12 juli Euro 2020 (EK voetbal)
27 juni tot 19 juli  Ronde van Frankrijk (wielrennen)
22 juli- 9 augustus Olympische Zomerspelen Tokyo
14 augustus - 6 september La Vuelta (wielrennen)
2 augustus GP van België (motorcross)
30 augustus  GP van België (Formule 1)
31 augustus - 6 september BinckBank Tour (wielrennen)
4 september AG Memorial Van Damme (atletiek)

... and fold! 

logoloop®, the ingenious endless 
folding card. Tells stories, explains 
products, sells concepts - with more 
advertising impact. We call it the 
haptic effect.

Don’t just take our word for it - see 
for yourself. Free samples are just one 
click away: logoloop.com

Blikvanger - Official Manufacturer for the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg
Tel. +31 20 423 18 19 | info@logoloop.nl | www.logoloop.com

FOLD
FOLD
FOLD
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shiva o2 500 ML BottLe
Deze bidon is gemaakt van suikerriet. Suikerriet is een 
hernieuwbare grondstof die bijdraagt aan het verminderen 
van de uitstoot van broeikasgassen!
www.bottlepromotions.com

heRBRuiKBaRe DRinKRietjes
Drinkrietjes in metaal als alternatief voor de plastic 
wegwerprietjes. Verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en maten. Personaliseerbaar dmv gravure.
www.denilgifts.be 

EcoIdEas

Duurzaam
Duurzaamheid en ecologisch verantwoord staan weer hoog op de agenda, zeker 
met de recente extreme weersomstandigheden in de wereld. Terwijl men in Europa 
zuchtte onder een lange periode van hitte en droogte, vocht men  
in Azië tegen overvloedige stortbuien. In dit Duurzaam- & Eco- 
overzicht presenteren wij producten die maatschappelijke  
verantwoord zijn geproduceerd en ontworpen zijn voor  
duurzaam gebruik.

ConCRete 
stap naaR 
een oLievRije, 
BeteRe weReLD
De duurzaamste 
drinkfles in de markt, 
0% Olie. Gemaakt uit 
suikerriet. Voor elke 
verkochte fles 1 boom 
gepland door Trees for 
the Future.
www.mondialgifts.be

penCiLs with iMpaCt
“Success is nothing more than a few simple disciplines 
practiced every day.” Our pencils are ecological from  
FSC certified wood or recycled material.
www.ecobos.org

no waste
Cartamundi zorgt voor duurzaam 
speelplezier doordat alle kartonsoorten 
FSC-goedgekeurd zijn! Bovendien bieden 
we 100% composteerbare cellofaan aan. 
www.cartamundi.com
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EcoIdEas

haMaMDoeK ReCyCLe De Luxe
Meer dan 5000 liter water besparen per 
product? Het kan met de luxe recycle 
hamamdoeken van Oxious. Het duurzame 
alternatief voor badstof handdoeken.
www.oxious.com

oKa taRwestRo BeKeR – 350 ML
Enkelwandige beker met schroefdeksel van 50% tarwestrovezel 
en 50% PP-kunststof. Met siliconen handgreep. Past onder de 
meeste koffiezet apparaten.
www.pascogifts.com

saMsonite eCo anti-DiefstaL RugzaK: 
seCuRipaK
Eco Friendly Samsonite Securipak anti diefstal rugzakken.
www.youtube.com/watch?v=HcAx2fsqoK0

CottoveR t-shiRt
T-shirt in 100% organische Fairtrade katoen met ronde 
hals, dubbelgestikte halsopening met ribboord en 
zijnaden. 160 g/m². Beschikbaar in 14 kleuren.
www.tg-h.be/product/PRODUCTEN/T-SHIRTS/141008

ReCyCLeD pet pen 
Uma schreibgerate ullmann. The uma Recycled PET PENs are 
produced out of recycled PET bottles. Sustainable and 100% 
climate neutral European production.
 www.uma-pen.com
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D
u facteur au caissier en passant par le moniteur de sport 
ou le magasinier, tous portent des vêtements d’entre-
prise : T-shirts, polos, chemises, pantalons, vestes, 
polaires... dans les mêmes couleurs et pourvus du 
logo de l’entreprise. Ce sont surtout les travailleurs en 

contact avec le « monde extérieur » (vendeurs, personnes présentes 
sur les stands lors de salons), qui sont habillés « d’uniformes » de ce 
type. Les employés et membres de la direction portent généralement 
moins de tenues d’entreprise avec logo mais il existe cependant des 
sociétés qui offrent en cadeau à tous leurs travailleurs ainsi qu’aux 
membres du (top)management une veste en softshell avec logo.
Pourquoi prévoir une tenue de travail avec logo ? On pourrait 
penser qu’il appartient au travailleur de choisir ses vêtements. Ce 
qui est vrai jusqu’à un certain point mais dans des circonstances 
déterminées cependant, le port de vêtements de travail ressort de 
la responsabilité de l’entreprise. Et ce, pas uniquement pour des 
raisons pratiques (par exemple des vêtements de sécurité) mais 
également en vue de refléter l’image de l’entreprise auprès des 
clients et des prospects. Nous avons posé quelques questions à 
des distributeurs et fournisseurs et il s’avère que l’employeur doit 
effectivement s’en charger, pour les deux raisons précitées.

Coût ou investisseMent

Patrick Notteboom (Maximum Image) par exemple explique que 
l’employeur ET le travailleur sont concernés. Il souligne cependant 
que tout dépend « …de la valeur accordée par l’employeur à l’image 
de l’uniforme ainsi qu’à l’uniformité. » Notteboom précise que 
« …pour l’employeur, les vêtements représentent un coût ou un 
investissement en matière d’image mais également une protection 

pour ses collaborateurs (contre le froid, la chaleur, la pluie, l’eau, 
les accidents, les blessures et parfois même antistatique et igni-
fuge). Pour les travailleurs, les vêtements constituent un moyen de 
protection et démontrent en outre l’appartenance à une équipe. »
Les entreprises recherchent non seulement à refléter leur image mais 

s’intéressent aussi à la fonctionnalité et la protection. Fabrice Casul 
(MLD Concept) explique quant à lui que les vêtements d’entreprise 
« .... sont un moyen de se démarquer et de se faire remarquer. 
Lorsqu’un équipement est obligatoire, autant qu’il soit joli et à 
l’image de l’entreprise. »

quaLité et MoDèLes

Le besoin de refléter l’image exerce également une influence sur 
le style des vêtements. Patrick Notteboom note une tendance à 
la hausse de la qualité et de l’originalité. PromZ.be a par ailleurs 
constaté auprès des fournisseurs que les vêtements d’entreprise 
deviennent de plus en plus « tendance ». Ces dernières années, on 
remarque une augmentation du nombre d’éléments « fashion » 
dans les collections de vêtements de travail. Une importance crois-
sante est en outre accordée à une coupe moderne.
Le rapport qualité/prix constitue un facteur important pour les 
clients finaux et ils optent généralement pour le segment intermé-

Textile

Image sur le lieu  
de travail
Les vêtements d’entreprise ne servent pas seulement à offrir une protection 

aux travailleurs. Ils reflètent également l’image de la société qui les emploie. 

PromZ.be s’est intéressé aux tendances sur le marché.

Les vêtements d’entreprise représentent 
un investissement en matière d’image 
et de protection
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Logo = promotion
Les vêtements d’entreprise ne sont fiscalement déduc-
tibles que dans le cas où il s’agit de tenues de travail 
« spécifiques », à savoir qui ne peuvent pas être portées 
pendant le temps libre (des salopettes ou des chaussures 
de sécurité par exemple). Un T-shirt ou un polo ne font 
pas partie de cette catégorie. Mais s’ils sont pourvus 
du logo de l’entreprise, il est possible de les déduire 
sous forme de frais publicitaires. Il est question alors de 
l’image et du rayonnement de l’entreprise auprès des 
clients et prospects.
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diaire plutôt que pour les collections plus coûteuses. Mais compte 
tenu justement de l’image que doivent refléter les vêtements, les 
clients finaux attachent de plus en plus d’attention à la qualité et 
à une coupe moderne. Un fournisseur veille également à proposer 
des « articles à la coupe adaptée » pour les membres du personnel 
féminins des entreprises.

Continuité

L’achat de vêtements d’entreprise n’est pas une opération unique. Il 
faut savoir en effet que le personnel va et vient… Il est donc géné-
ralement question de commandes « continues ». « Le marché du 
travail bouge sans cesse, ce qui implique une rotation importante, » 
explique un fournisseur. « En d’autres mots, il faut commander 
régulièrement des articles supplémentaires. La vente se poursuit 
dès lors toute l’année. » Un autre fournisseur constate que cer-
tains plus gros clients se constituent un petit stock. Et : « Dans un 
marché où le service est important, les pourvoyeurs disposant de 
leur propre stock ont toujours une longueur d’avance. »
Maximum Image a mis sur pied des boutiques en ligne à l’attention 
de ses clients. On garde le stock à jour pour eux et, si cela s’avère 
nécessaire, ils peuvent commander quotidiennement. Patrick Not-
teboom note cependant une différence entre le personnel fixe et 
temporaire. « Les étudiants reçoivent un T-shirt et des chaussures 
de travail et les stagiaires ou intérimaires ont accès à une gamme 
limitée. Il s’agit souvent de commandes uniques. »

fRéquenCe

En raison des achats fréquents, les vêtements d’entreprise consti-
tuent un marché intéressant pour les fournisseurs et distributeurs 
dans le secteur des product media. Mais la concurrence fait rage, 
pas seulement de la part des collègues-distributeurs mais aussi 
des détaillants et ce, tant dans un environnement B2B que B2C. 
Comme par exemple des chaînes telles Gamma et Hubo mais aussi 
des magasins d’outillage indépendants. Il existe également des 
marques spécialisées dans les vêtements de travail qui s’adressent 
directement aux entreprises (par l’intermédiaire de boutiques en 
ligne) ou collaborent avec les détaillants classiques. Et il y a parfois 
aussi un chevauchement entre les distributeurs de product media et 
les pourvoyeurs classiques de vêtements d’entreprise, notamment 
en raison du fait que les vêtements doivent, dans les deux cas, être 
pourvus d’un logo. « Nous sommes en totale concurrence avec 
les vêtements de travail des retailers (B2C) qui s’orientent vers le 
B2B… or, ils ont des marques que nous ne pouvons pas avoir car 

textiLe

nous n’avons pas assez de volume. Snickers par exemple. Donc 
on doit passer par des magasins et négocier des accords… c’est 
un intermédiaire de trop. C’est une concurrence délicate à gérer, » 
explique Fabrice Casul de MLD Concept.

gigantesque

Nos interlocuteurs expliquent également que le nombre de marques 
sur le marché est « gigantesque. » Quelles sont donc les opportu-
nités pour le secteur des product media sur cet énorme marché ? 
Le service et le travail sur mesure constituent des éléments impor-
tants. « Nous réalisons un grand nombre d’articles spéciaux pour 
nos clients, en fonction de leurs préférences et desiderata et nous 
leur prodiguons des conseils quant aux spécifications requises, » 
explique Patrick Notteboom. Du côté des fournisseurs, on précise 
qu’il existe une différence entre les distributeurs de product media 
et les « véritables » fournisseurs de vêtements de travail. Ces der-
niers « ...adoptent une approche différente et proposent davantage 
d’articles techniques que les sociétés spécialisées dans les product 
media qui, pour leur part, livrent plutôt des vêtements reflétant 
l’image de l’entreprise que des tenues de travail à proprement 
parler. » Un autre fournisseur souligne à ce propos que « les plus 
gros clients finaux ne s’adresseront pas facilement à un détaillant 
mais tendent à limiter au maximum le nombre de fournisseurs. 
Une belle opportunité se présente par conséquent pour les sociétés 
qui ont déjà réalisé la charte graphique du client en question. » 

Quels articles sont populaires ?
Quels sont les articles qui remportent le plus de succès dans le 
secteur des vêtements d’entreprise ou reflétant leur image ? Un 
peu de tout : des T-shirts, polos, sweat-shirts, vestes, polaires, 
chemises,… Il s’agit de vêtements que l’on peut en outre faci-
lement laver à 30 ou 60 degrés. Lorsqu’il est question de vête-
ments plus spécifiques (pour le secteur Horeca ou l’industrie 
par exemple), les critères comme la lavabilité, l’entretien, la 
robustesse et la sécurité jouent également un rôle.

Ko
Rt

Uitstraling. Bedrijfskleding is méér dan alleen bescher-
ming voor de werknemers. Bedrijfskleding zorgt ook voor 
de uitstraling van de onderneming. 

Kwaliteit. De nood aan uitstraling heeft ook een invloed 
op de stijl van de kleding. Bij leveranciers noteerde PromZ.be 
dat de bedrijfskleding ook steeds meer trendy wordt. 
De prijs/kwaliteit-verhouding is voor de eindklanten een 
belangrijke factor.

Concurrentie. Voor leveranciers en distributeurs in de 
sector van product media betekent bedrijfskleding door de 
frequente aankoop een interessante markt. Maar de con-
currentie is er groot, niet alleen van collega-distributeurs 
maar ook van retailers, zowel in een b-to-b- als een b-to-
c-omgeving. Service en maatwerk zijn belangrijk, zo kun-
nen distributeurs van product media zich onderscheiden.

42



43

metriecz

Grou 
Kwaliteitsvolle geschenken voor duurzame relaties

- 

Exclusieve distributeur van Stifflexible,  
Filofax, Diplomat, Ögon, Letss, Laurige en 
meer

Contact: info@group4p.be - 0032 (0)53 67 02 63 
Klapstraat 13 - 1790 Affligem



H
oe bent u in de business gekomen?
Jan Lieckens: “Na mij studie handelsingenieur (KU 
Leuven) en legerdienst (ik was bij de laatste lichting...) 
ben ik in 1994 begonnen bij Neckermann Postorders. 
Daar heb ik het marketingvak geleerd. Ik was er ver-

antwoordelijk voor marketingresearch en statistieken. Na vijf jaar 
ben ik naar Anco-deegwaren (onderdeel CSM-groep) gegaan. 
Dat bedrijf verplaatste echter de marketing naar het Nederlandse 
Almere. Ik ben daarom gaan uitkijken naar een andere baan en ben 
bij Halo (dat eerder Bavelco had overgenomen) verantwoordelijke 
geworden voor de merchandising van Ford Motor Europe. Zo ben 
ik in de business van promotionele producten terechtgekomen. 
Tot 2006 ben bij Halo gebleven. In 2007 was ik key account mana-
ger bij Globetrade/beetosee. Een jaar later ben ik bij Cartamundi 
begonnen als key account manager promotional sales - aanvankelijk 
alleen België en Luxemburg, later is Nederland er ook bijgekomen. 
Ik had met Cartamundi al veel gewerkt toen ik nog bij Halo was.”

Vanwaar komt de naam?
Jan Lieckens: “Cartamundi is kaarten van de wereld. Overal ter 
wereld zijn er kaarten en kaartspelen. We hebben productiefaci-
liteiten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, in Azië , in het Mid-
den Oosten en Europa. In Turnhout is de hoofdzetel. Cartamundi 
is in 1970 opgericht door Brepols (dat ook kaartspelen drukte), 
Biermans en Van Genechten.”

Wat is het sterke punt van u voor de adverteerder?
Jan Lieckens: “We hebben heel veel knowhow van druk- en ver-
pakkingstechnieken. We hebben een heel gespecialiseerd promo–

Jan Liekens (Cartamundi)

‘Markt zoekt 
meer kwaliteit’
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Jan Lieckens (50) is senior account manager promotional sales voor 

de Benelux bij Cartamundi. Hij beantwoordt deze keer de ‘tussen-

pot-en-pint’-vragen van PromZ.be.

Jan Lieckens (50) is senior account manager 
promotional sales voor de Benelux bij Cartamundi. 
Hij is gehuwd en heeft een dochter en een zoon.
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mechanisme. We hebben een sterke en uitgebreide range producten 
in kleine tot grote hoeveelheden. Sinds de overname van Hasbro 
in 2015 zijn we de grootste bordspellenproducent ter wereld. In 
België zijn we een bekend merk en staan we voor kwaliteit. 

....in één woord
Jan Lieckens: “Kwaliteit.”

Wat is uw visie op de toekomst en wat zijn de uitdagingen?
Jan Lieckens: “De grootste uitdaging is flexibiliteit in de manier 
waarop met de klanten gecommuniceerd wordt. Tegenwoordig 
gebeurt heel veel digitaal en online. Maar als product media advisor 
moeten we het hebben van het fysieke en persoonlijke contact. Dat 
gaat minder worden. Dus hoe moeten we onze adviseursrol blijven 
spelen in een digitale, onpersoonlijke wereld? En alles moet veel 
sneller. ‘Vroeger’ konden we drie maanden werken op een project. 
Dat is gedaan. De adverteerders beslissen later, maar als de beslis-
sing is gevallen moet het snel gaan, één tot anderhalve maand.
“Of de promotionele sector groeit, weet ik niet, maar die zal wel 
blijven bestaan, zeker in de Benelux. We merken een shift naar 
meer elektronische artikelen. De kleine prullaria zullen verdwijnen. 
Bij de bedrijven gaat het tegenwoordig immers om ‘no waste’ 
en ‘recyclen’. We zien dat in de aanvragen. MVO wordt steeds 
belangrijker. Er wordt meer waarde aan de producten gehecht 
en daar passen goedkope prullaria die toch weggegooid worden 
minder in. Dat speelt ons in de kaart - ook letterlijk. We zien ook 
een link met goede doelen komen. Rewe-supermarkten in Duits-
land geeft bij aankoop van 25 euro een kaartspel én doneert een 
halve euro aan een goed doel. Promotionele producten blijven 
belangrijk maar er komt een focus op kwaliteit en betekenisvolle 
productie.”

Zou u het vak aanraden?
Jan Lieckens: “Dat is een moeilijke vraag... Ja, waarom niet. Ik ben 
niet iemand die aan- of afraadt. Er is een toekomst in dit vak, maar 
je moet daarvoor wel ballen hebben. Je komt bij grote bedrijven 
terecht voor wie je eigenlijk niet belangrijk bent. Voor een theemerk 
zijn theeleveranciers, de grondstofleveranciers belangrijk. Wij niet 
direct. Dus je moet van je af kunnen bijten. Je moet jezelf belangrijk 
maken. Je moet ook goed voorbereid zijn. Adverteerders kennen 
de kracht van product media - dat wel - maar als de marketing-
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Jan Lieckens. Jan Lieckens (50) est senior account mana-
ger promotional sales pour le Benelux chez Cartamundi. 
Il répond cette fois aux questions de la rubrique « entre 
la poire et le fromage » de PromZ.be.

RSE. Lieckens constate que les entreprises accordent de 
plus en plus d’intérêt aux thèmes « zéro déchet et recy-
clage ». « On le remarque au niveau des demandes. La RSE 
gagne en importance. Les petits gadgets vont disparaître. 
On attache plus de valeur aux produits. »

Force. Lieckens explique que les annonceurs connaissent 
la force des product media mais qu’ils viennent cependant 
en dernier lieu lors de l’établissement des budgets mar-
keting. « Nous devrions être de la partie dès le début. »

budgetten worden bepaald, komen we altijd als laatste in de lijn. 
We zouden er vanaf het begin bij moeten zijn. “

Wat is het leukste item dat u heeft verkocht? Waar bent u trots op?
Jan Lieckens: “Het contract met de Rode Duivels dat we in 2014 
hebben afgesloten. Dat was niet evident. Het contract behelst 
zowel de retail als de promotionele activiteiten. We brengen zelf 
producten met de Rode Duivels op de markt en werken samen 
met de partners van de Rode Duivels zoals ING, Jupiler en Rou-
larta Media Group voor hun promotionele acties. Voor ons is dat 
ook een win-win-situatie. En 2020 wordt weer een topjaar met 
het EK-voetbal.”

Hoe winkelt u?
Jan Lieckens: “Ik koop alleen het noodzakelijke en laat me niet 
verleiden door promoties. Ik ben ook heel merktrouw. Ik ben wel 
een voetbalfan en fan van de Rode Duivels. Toen er een Belgische 
vlag was bij een bak Jupiler 25 cl heb ik me laten verleiden. Normaal 
koop ik een bak met 33 cl-flesjes. Maar ik zal niet van merk veran-
deren om een promotie. In de winkels kijk ik wel naar near-pack 
promoties in een display, maar minder naar on-pack promoties.”

Wat doet u in uw vrije tijd?
Jan Lieckens: “Actief: ik speel tennis. Passief: voetbal. Ik ga regel-
matig kijken naar Standard en Club Brugge. En regionaal kijk ik 
naar FC Excelsior-Bouwel waar mijn zoon nu speelt. Ik heb daar 
zelf ook nog gevoetbald...” 

jan LieKens (CaRtaMunDi)

Er komt een focus 

op kwaliteit en 

betekenisvolle productie
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www.bottlepromotions.nl  |  joy@tacx.nl  |  carl@tacx.nl

Wil jij ook je steentje bijdragen aan een
beter milieu, dan kies je voor de Shiva O2 !

Bidon gemaakt van suikerriet een
100% biobased materiaal die bijdraagt 

aan het verminderen van 
de uitstoot van broeikasgassen!

3 Draagt bij aan het verminderen 
van wegwerp plastic

3 Stimuleert een gezonde levenstijl
3 Logo en marketingboodschap zijn 

minimaal 3 jaar zichtbaar
3 Groot oppervlak voor full colour bedrukking

Reduce CO2
Recycle 100%
Refill Durable



L es clients du cuisiniste Keukens De Abdij ayant commandé 
et fait installer une cuisine l’année passée, ont reçu deux 
boîtes-cadeaux lors de la signature du bon de commande ou 

du placement de leur nouvelle cuisine. Une boîte blanche pour les 
femmes et une bleue pour les hommes. Le marché des cuisines est 
sujet à une concurrence acharnée. Les fournisseurs vont d’IKEA aux 
magasins spécialisés comme Keukens De Abdij et Cuisines Dovy en 
passant par les chaînes de bricolage. « Il y a énormément de concur-
rents dans le secteur des cuisines », explique Anja Buyl, sales mana-
ger chez Keukens De Abdij. 
« Nous ne sommes pas en 
concurrence avec IKEA mais 
bien avec des sociétés qua-
litatives comme Dovy par 
exemple ». En raison de 
cette forte concurrence, les 
consommateurs sont particulièrement sensibles aux promotions. 
Les annonces publicitaires du secteur font donc régulièrement état 
d’appareils de cuisine (lave-vaisselle, réfrigérateur, set de casseroles 
pour plaques de cuisson à induction) offerts gratuitement à l’achat 
d’une nouvelle cuisine. Les consommateurs s’attendent dès lors 
quasiment toujours à recevoir quelque chose.

La boîte à surprises 
de Keukens De Abdij
Annonceur : Keukens De Abdij
Période : 2018-2019
Partenaire : BergHOFF

why & how

En raison de la forte concurrence, les 
consommateurs dans le marché des cuisines 

sont particulièrement sensibles aux promotions

Chez Keukens De Abdij, nous avons eu l’idée d’offrir deux boîtes 
surprise aux couples qui achètent une cuisine chez nous. « Dans 
80% des cas, nous avons en effet affaire à des couples composés 
de mari et femme ou petit ami et petite amie », précise Anja Buyl. 
Le contenu des boîtes a été sélectionné parmi l’offre de BergHOFF. 
BergHOFF est non seulement actif dans le marché b-to-b mais 
également dans le secteur de la vente au détail où la marque jouit 
d’une belle notoriété. Keukens De Abdij a offert aux acheteurs des 
gants pour le four, un tablier avec logo de Keukens De Abdij, un 

moulin à poivre, des plats, des 
couverts, des poêles, un set 
de casseroles, des boîtes de 
conservation en inox,… répar-
tis sur les deux boîtes-cadeaux. 
200 exemplaires de chaque 
boîte ont été commandés chez 

BergHOFF. La valeur des cadeaux pour les consommateurs s’élevait 
à un peu plus de 1.000 euros.  Keukens De Abdij (qui possède huit 
points de vente en Flandre) avait communiqué l’action par le biais 
d’un dépliant toutes-boîtes. Et quelle fut la réaction des clients ? 
Selon Anja Buyl, ils étaient « super enthousiastes » !
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why & how

Prime énergique 
de Nalu
Why & how
Annonceur : Nalu
Période : début année académique 2019

La prime est particulièrement pertinente 
pour les étudiants qui consultent 
régulièrement leur smartphone

L ors du coup d’envoi de l’année académique 2019-2020, un 
présentoir avec câbles de recharge avait été installé dans les 
supermarchés. Les consommateurs recevaient un câble à 

l’achat d’un paquet de six canettes de Nalu (une boisson énergisante 
« naturelle »). Le lien entre la boisson et le câble est évident. « Nous 
vivons actuellement dans un monde en perpétuelle évolution et 
transformation. Un monde qui requiert une adaptation rapide. Le 
multitâches n’est plus une option mais un must. La quête perma-
nente de nouvelles tendances et le besoin de confirmation néces-
sitent dès lors énormément d’énergie. Et nous partageons volontiers 
avec le monde extérieur ce que nous avons réalisé. Que ce soit sur le 
plan privé ou professionnel, nous recherchons un maximum de visi-
bilité, ce qui est parfaitement possible via les réseaux sociaux. Mais, 
étant donné que l’énergie consommée par notre smartphone 
ne peut suivre celle que nous y injectons, nous avons eu l’idée 

bien pratique 
de proposer 
une solution 
pour rechar-
ger la batte-
rie de notre 
appareil. Nalu 

permet donc de tirer la maximum de notre journée sur les plans 
physique et mental mais aussi d’extraire le maximum de notre 
univers digital, » explique Alix Mioc, Senior Manager Portfolio 
chez Coca-Cola European Partners (qui assure la distribution de 
Nalu pour Monsters).

Nous avions déjà organisé une action avec un câble de recharge 
l’année passée. Elle avait été accueillie positivement, tant par les 
détaillants que par les étudiants. Alix Mioc : « La prime est particu-
lièrement pertinente pour les étudiants qui consultent régulièrement 
leur smartphone. » L’année passée, nous proposions un câble de 
recharge standard, mais cette année « …nous avons décidé de 
conférer une tournure plus originale à l’action et opté pour un 
‘bracelet’ ». Pour cette année académique, les étudiants avaient 
le choix entre un câble de recharge compatible iOS ou Android. 
« Il était important de bien le signaler sur le display. Ce que nous 
avons fait au moyen de petites flèches sur le présentoir. Sur la boîte 
aussi, il était clairement indiqué pour quel type de smartphone le 
câble convenait. »
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T
om Enthoven is in de 35 jaar dat hij in de business van 
promotionele producten en relatiegeschenken actief 
is, een BP - bekend persoon - geworden. Hij startte als 
leverancier en eindigde als distributeur. In die periode 
zijn de contactpersonen erg belangrijk geweest zowel 

bij leveranciers als bij eindklanten. “Ik heb via-via klanten kunnen 
maken en meerdere contactpersonen zijn echte vrienden geworden, 
ook buiten de business. Onze business is een ‘people business’. In 
alle richtingen: van ons naar klanten en van ons naar leveranciers. 
Wij staan daar centraal in.”
Tom Enthoven studeerde Toegepaste Economische Wetenschap-
pen aan de Antwerpse universiteit. Na een beurs van zes maanden 
aan de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel bekleedde hij 
internationale functies bij Eternit, Celanese Corporation en Cum-
mins Engine Company.

hout

In 1984 stapte hij bij zijn broer in het houtverwerkingsbedrijf 
Trabelbo, in de omgeving van Arlon. “Mijn broer was begonnen 
met houten relatiegeschenken zoals een houten doosje met een 
wijnthermometer erin, later aangevuld met een kurkentrekker en 
een druppelvanger. Toen ik hem ging helpen, hebben we dat sterk 
uitgebreid. We hadden een gamma van zes verschillende doosjes. 

Die verkochten we in de hele wereld maar 
vooral in Europa. Later kwamen er pennen 
in doosjes en doosjes kleurpotloden bij. We 
hadden als catalogus een A5-boekje met 
een witte kaft en daarop een boompje. Op 
de beurzen vroegen onze klanten naar ‘die 

cataloog met dat boompje’. Zo heb ik de distributeurs leren kennen. 
In 1986 ging ik voor de eerste maal naar de PSI (de internationale 
vakbeurs voor product media in Düsseldorf). Ik ben er nu 34 keer 
geweest, eerst als fabrikant en daarna als distributeur.” 
Het houtverwerkingsbedrijf werd in 1999 verkocht en de Enthovens 
bleven nog een jaar om de nieuwe eigenaars te helpen. In 2000 
maakte Toim Enthoven de stap naar de distributeurswereld, naar 
het toenmalige IBP. Een logische stap want “...ik kende de wereld 

Interview Tom Enthoven

Promo-business is 
people business
Op 72-jarige leeftijd heeft Tom Enthoven, partner bij Sky-O, een punt gezet achter zijn 

carrière, waarvan 35 jaar in de product-media business. Een terugblik.

We moeten ideeën blijven 
geven en creatief blijven
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Please order your free samples h.mueller@uma-pen.com / Code: PromoZ4

Find out more information about the uma NATURALS serie: www.uma-naturals.com/en/

www.uma-pen.com

How do you write ‘sustainably’?
Sustainability – a topic that has been inspiring uma for many years. In a range of different ways, 

this successful company from the Black Forest acknowledges its responsibility to society and to the natural world. 

switch FOREST
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WOODY
5-5600

CALIBRA S
5-5100

Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis 2019

Deutscher

NOMINIERTES PRODUKT

- Do good sustainably!



van promotionele artikelen goed,” zegt Enthoven. Bij IBP leerde hij 
zijn huidige businesspartners Bert Anthonissen en Frédéric (Fred) 
Tenret kennen. Van IBP ging hij vervolgens over naar Sparkling Ideas. 
Enthoven verliet in 2013 Sparkling Ideas om partner te worden bij 
Sky-O dat Bert en Fred in 2012 opgezet hadden.

LinK

Hoe ziet Tom Enthoven de ontwikkeling van de sector in al die 
jaren dat hij er actief in is geweest? “Als ik kijk naar de actoren, 
dan zijn er heel veel van de mensen die ik van in het begin in de 
promowereld kende, gebleven. Ze gingen wel eens van het ene 
bedrijf naar het ander, maar ze bleven - zowel bij de leveranciers 
als bij de distributeurs,” zegt hij. En als er nieuwe mensen in de 
sector kwamen, waren het vaak vertegenwoordigers van de tweede 
generatie. “In het algemeen zijn er in onze wereld veel familie-
bedrijven”. Hij heeft ook veel nieuwe bedrijven op zien komen, 
vaak kleine ondernemingen met twee of drie mensen. “Ik denk 
ook niet dat veel mensen van buiten de promotionele wereld een 
zaak starten. Je moet op een of andere manier een link hebben”. 
Dat betekent dat product media meer bekendheid buiten de eigen 
sector moeten krijgen. Daar ligt ook een taak voor het onderwijs. 
Tom Enthoven hoorde toen hij economie studeerde nooit over 
promotionele artikelen en business gifts.

CReativiteit

Enthoven heeft verder het gevoel dat er twintig, dertig jaar gele-
den meer creativiteit in de sector was. Er is intussen wel een grote 
technologische evolutie geweest die geleid heeft tot meer elektro-
nische producten maar het zelf ontwikkelen van producten voor 
een specifieke campagne is bij de adverteerders minder courant 
geworden. “Nu vragen ze ons ook nog veel om ideeën, maar dan 
merken we dat ze heel dikwijls terugvallen op een pen, een petje 
of een rugzak. Dat is het moeilijke aan onze job: we moeten ideeën 
blijven geven en creatief blijven. Als je met een goede presentatie 
komt en creatief bent, dan scoor je.”
Juist uit dat creatieve en proactieve haalt Tom Enthoven als man van 
de promotionele artikelen zijn voldoening. Als voorbeeld geeft hij 
een fluoriserend item dat met een haakje aan een rugzak gehangen 
kan worden. Een item dat besteld was voor een Europees congres 
over zichtbaarheid. Dat was interessant, alleen was het aanvankelijk en
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Rétrospective. Âgé de 72 ans, Tom Enthoven, parte-
naire chez Sky-O, a mis un terme à sa longue carrière 
professionnelle. Il a travaillé pendant 35 ans dans le sec-
teur des product media. Il porte un regard rétrospectif 
avec PromZ.be.

People business. Selon l’expérience de Tom Enthoven, 
le business des product media est un « people business ». 
« Dans tous les sens: de nous vers les clients et de nous vers 
les fournisseurs. Nous occupons une position centrale. »

Créativité. Enthoven a l’impression qu’il y avait davan-
tage de créativité dans le secteur il y a vingt ou trente ans. 
Nous avons entre-temps assisté à une évolution technolo-
gique considérable qui a donné naissance à un plus grand 
nombre de produits électroniques mais les annonceurs 
développent personnellement moins de produits pour 
une campagne spécifique.

Overdaad aan certificering
Tom Enthoven zegt dat er een overdaad is aan certificering 
met alle gevolgen van dien voor de niet-insiders. “Heel 
wat mensen halen bio-, bio-afbreekbaar, recycleerbaar, 
gerecycleerd, klimaat verantwoordelijk, milieuvriendelijk, 
fairtrade, fairwear, Gots, Rohs... door elkaar,” aldus Entho-
ven. “Door onze door de jaren heen opgedane kennis en 
ervaring maken wij onze partners wegwijs in deze toch wel 
complexe materie.”

in een doorschijnend plastic zakje verpakt. Dan kon niet voor de 
klant. “We hebben toen samen met de producent een ecologische 
verpakking uitgewerkt zonder plastic: een kartonnen kaartje. Dat 
zijn dingen waar ik veel plezier aan beleef. Daarvoor moet je een 
goede verstandhouding met je klant en met je leverancier heb-
ben. Dat is het leuke van de job en dat zal ik wel gaan missen....”

DenKen

Tom Enthoven zegt dat hij niet negatief wil overkomen als hij stelt 
dat naar zijn mening veel mensen niet meer tot in de diepte gaan. 
Ze zijn te snel tevreden. “Je krijgt het gevoel dat het voor hen ‘wel 
goed zal zijn’,” zegt hij. Maar als product media-specialist moet 
je juist vooraf aan alles denken. “Ik probeer de klant ook zoveel 
mogelijk informatie te geven. Je moet weten voor wie een product 
is, wanneer en hoe het gegeven wordt, welk en waar het logo 
moet komen. Bijvoorbeeld: een klant wil een drinkfles (want dat 
is ecologisch) en wil die in een mailing steken. Dat betekent dat je 
een pakje moet maken en dat met camionnetjes moet afleveren. 
Wat duur en niet zo milieuvriendelijk is. Tenzij je een platte drinkbus 
neemt die door de brievenbus kan... Daarom moet je misschien 
aan iets anders denken. Deel zo’n fles uit op een congres. Maar 
is er genoeg plaats om die op te slaan? Dat zijn allemaal dingen 
waar je aan moet denken. Dat maakt het interessant.” 

inteRview toM enthoven
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Nexio Projects
Uw expert bij EcoVadis assessments

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nexioprojects.com 

of neem contact op sales-eu@nexioprojects.com

Albert van der Veen – CEO Xindao B.V.

Verplicht uw klant u een 

ECOVADIS
RATING TE BEHALEN?

VRAAG UW SUSTAINABILITY STATUS CHECK 
VAN NEXIO PROJECTS NU AAN!

Ontvang binnen 10 weken uw ECOVADIS scorecard
Prijzen beginnen vanaf 2350 EUR 

Bezoek onze website VOOR MEER INFORMATIE

www.nexioprojects.com



BAPP Members at your service

WWW.BAPP.BE

ALLCHIM bvba Dehandschutter Bart Brechtsebaan 18b 2900 Schoten 03 658 58 62 info@allchim.be

AMAHE Goldschmidt Maxime Rue Namur Perwez 36 5080 Villers-lez-Heest 081 877 100 info@amahe.be

ART & GRAPHICS Uytterhoeven Peter Bredestraat 184 2580 Putte 015 76 13 67 peter.uytterhoeven@skynet.be

ARTEEL Y. bvba Arteel Nathalie Brusselsesteenweg 59 3020 Herent 016/499 960 nathalie@arteel.be

ASTRIA PROMO GIFTS De Stoppeleir Joost Lange Violettestraat 285 9000 Gent 09 224 20 04 joost@astria.be

ATTENT GIFTS Brysse Peter Industriepark Oost 20 8730 Beernem 050 673 486 peter.brysse@attent.gifts

AXIOMA INTERNATIONAL Vaeremans J.L. Stationsstraat 214 1700 Dilbeek 02/463 0111 info@axioma-international.com

BEFRE Holvoet Bernard Rue des Tanneurs 58-62 1000 Bruxelles 02 213 86 70 info@befre.eu

BENEGIFTS Cornelis Vincent Goezestraat 19 9551 Herzele (Ressegem) 053 810 598 sales@benegifts.be

BIZNIZPOINT LEUVEN Declercq Dirk Naamsestraat 46 3000 Leuven 016 40 84 83 info@biznizpoint.be

BLUE PLANET Franck Charlotte Rue Jean-Baptiste Janssen 9/11 1080 Bruxelles 02/413 1040 c.franck@blueplanet.be

CARRON PROMOTIONS bvba Carron Koen Ter Rivierenlaan 16 2100 Deurne (Antwerpen) 03/326 71 77 koen.carron@scarlet.be

C-BRIGHT Cammaert Tiny Temsesteenweg 19 1861 Wolvertem 0473 96 80 69 tiny@c-bright.be

CONCEPTMAKERS Geerkens Bart Breekiezel 26 3670 Meeuwen-Gruitrode 011/36 36 00 bart@conceptmakers.com

COTTONIC Smidt Michel Autolei 350 2160 Wommelgem 03 293 83 73 michel@cottonic.be

de GROOT - CALLAERT bvba de Groot Bernd J. Galgstraat 155 1600 Sint Pieters Leeuw 02/581 0449 degca@degca.be

DEVICO INTERNATIONAL Claes Myriam Maria Van Hongarijelaan 80 1082 Brussel 02/521 1005 myriam@devico.be

DEVROE Imports & Promotions Saey Marc Oostrozebeeksestraat 76 8710 Ooigem 056/668 282 marc@dip360.be

DP PROMOTIONS De Ponthière Frank Rozendaalstraat 21 8900 Ieper 0475 41 43 92 info@dppromotions.be

D-SIDE sa Meert Katrin Av. L. Mommaerts 24 1140 Bruxelles 02 730 06 29 k.meert@d-sidegroup.com

DUCKS IN A ROW Mathius Frederik Hoek 76 54CD1 2850 Boom 0473 46 85 07 frederik@ducksinarow.be

EUROGIFTS nv Burggraeve Dominique Hoge Weg 38 8940 Wervik 056/313 991 dominique.burggraeve@eurogifts.be

FDS PROMOTIONS Fransen Ad Waterrijstraat 32 3920 Lommel 011 668 440 info@fdspromotions.com

FENIX PROMOTIONS bvba Vandenabeele Dominique Latemstraat 126 9830 Sint Martens Latem 09 222 66 26 info@fenixpromotions.be

FIMA PROMOTIONS De Smet Jan Gentse Steenweg 180 A 9160 Lokeren  09 336 77 03 info@fimapromotions.be

GAMMA PUBLICITY bvba Seymus Wim Hoge Brugstraat 3 2220 Heist-o/d-Berg 015/249 786 info@gamma-publi.be

GIFT RIGHT Vandevelde Eddy Alsembergsetwg 747 1653 Dworp 02 390 06 24 info@giftright.be

GIFTS FORCE  Sail Yvan Rue de l’Euregio 2 4700 Eupen 087 30 18 01 yvan.sail@gf1.be

GIZMO - BeVe Jacobs Bert Oude Baan 137 2930 Brasschaat 03/651 6403 bert@gizmogifts.be

HAROGIFTS nv D’haeyer Inge Warandestraat 3 9240 Zele 052/444 375 offerte@harogifts.be

Id PUB Bonhomme Corine Av. de la Forêt de Soignes 377 1640 Rhode St Genèse 0473 810 612 corine@idpub-communication.be

IDEA FACTORY Leenders Isabelle Toleikstraat 2 3960 Bree 089 844 854 isabelle@idea-factory.be

I-DEFIX Ide Marianne Boulevard de la Résistance 184 1400 Nivelles 0495 52 13 70 marianne@i-defix.com

IGO Promo – Plato Group Martens Kevin Kardinaal Mercierplein 2 2800 Mechelen 011 55 90 09 sales@igopromo.be

IMAGINI Gebruers Tom  Berenlaan 10 2340 Beerse 0476 48 47 76 tom@imagini.be

JUSTONEPRO sprl Van Elewyck Leslie Rue de Luxembourg 15 4280 Hannut  info@justonepro.be

KEIRETSU Belgium Hauspie Hugo Ankerrui 9 2000 Antwerpen 03 542 24 22 hugo@keiretsu-belgium.be

L’EXSELLENT bvba Schröer Alexander Kattenbos 121 3920 Lommel 011/810 610 lex@3920.be

LOWETTE Lowette Peter St Jorisstraat 4530 3800 Sint-Truiden 011 48 59 57 lowette-gifts@telenet.be



BAPP Members at your service

WWW.BAPP.BE

LX CONCEPT Luyckx Jurgen Bierbeekstraat 106 3052 Blanden (Leuven) 016 435 419 info@Lxconcept.com

M & T BUSINESS GIFTS nv Muylaert Johan Slangenstraat 66 3210 Linden 016/256 040 info@m-tgifts.com

M&AD Weckx Danny Marcel Habetslaan 13 3600 Genk 089/84 84 20 danny@ppiwwg.com

MAA-OUI sa Orban Jean-François Rue de Bonnevoie 98 1260 Luxembourg 00352 272 800 88 jf@maa-oui.com

MAISONS CLOTHES Carette Philippe Antoine Av. des Volontaires 19 1160 Bruxelles 02 344 19 19 ph@maisonsclothes.be

MARKIMA sprl Defort Patricia Quai De La Boverie 83-85 4020 Liège 04/341 1532 info@markima.com

MAXIMUM IMAGE Notteboom Patrick Damstraat 164 9180 Moerbeke-Waas 09 345 09 97 pno@maximumimage.eu

MCS Kick & Rush Fontaine Thibaut Rue Saint-Sébastien 8 1420 Braine-l’Alleud 02 639 67 01 tf@bel.mcs-group.com

MDM Partners Marguillier Willy Gipperhovenstraat 29 3800 St Truiden 011 596 741 willy@mdmpartners.be

MICADO C° Silver Square Margaux Hélène Avenue Louise 523 1050 Bruxelles 02 646 69 00 micado@micado.be

MISTER GADGET Derumier Benoît Av. de la Déportation 14 7190 Ecaussinnes 0491 37 50 35 benoit@derumier.net

MLD Concept Casul Fabrice Rue de la Légende 45A 4140 Sprimont 04 336 35 94 fabrice@mldconcept.com

MONDIAL GIFTS Van Lysebeth Dirk D’Helst 8 9280 Lebbeke 052/409 540 dirk.vanlysebeth@mondialgifts.eu

MORE THAN GIFTS & GADGETS Van Ammers Daniella Thillostraat 2 2920 Kalmhout 03 345 60 41 daniella@van-ammers.com

OSUGIFTS INTERNATIONAL Catry Jurgen Rodenburgstraat 40 8510 Kortrijk 056/222 093 info@osugifts.be

PASCO BUSINESS &  

PROMOGIFTS De Smedt Ronny Stationsstraat 16 9300 Aalst 053 78 44 18 ronny@pascogifts.com

POLE PRODUCTION  

MARANELLO BELGIUM de Brohet Tristan Drève de l’Infante 79 1410 Waterloo 02 502 06 22 sales@maranello-pp.com

POP GIFTS Damseaux Perette Rue de la Technique 9 1402 Nivelles 02 658 03 70 perrette@pop-solutions.be

PREMIUM PARTNERS Heidbüchel Ulrik Imperiastraat 6 (floor 1) box 7 1930 Zaventem 02 580 00 63 ulrik.heidbuchel@premium-partners.com

PRESENT COMPANY Lievens Sabrina Patrijzenlaan 7 9250 Waasmunster 0470 588 736 sabrina@presentcompany.be

PRONEL bvba Van Praet Stijn Mechelsesteenweg 1 2840 Rumst 015 314 711 stijn@pronel.be

PUBLI-LINE sprl De Moor Karine Av. Georges Marchal 20 F 1330 Rixensart 02/675 2962 info@publi-line.be

PUBLI-VANDO bvba Soreyn Filip Spoorwegstraat 29 8930 Lauwe 056/414 074 filip.soreyn@publi-vando.be

RESULT bvba Gebruers Eddy Gentstraat 223 bus 0301 9700 Oudenaarde 014/558 500 eddy@result.be

SKY-O  Tenret Frédéric Rue Egide Van Ophem 8 1180 Bruxelles 02 377 48 33 fred@skyo.be

SOBELMA Kleizynsky Sylvie Square Albert Ier, 19 1070 Bruxelles 02/521 3723 sylvie@sobelma.be

SOBELPU sprl Brée Philippe Rue des Pépinières 30b 4632 Cerexhe-Heuseux 04/387 8685 phbree@sobelpu.be

SOFAR sprl Wirix Arnaud Wemmelsesteenweg 260 1090 Bruxelles 02 347 48 30 aw@sofar.be

SPECIAL THINGS Debruyne Axel Canadadreef 3 2820 Bonheiden 015 55 10 51 axel@specialthings.be

SQUARE NUTS Delcour Paul Rue Bara 175 1070 Bruxelles 0476 66 48 21 paul@squarenuts.be

SUPREMIA Van Biesen Dieter Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 015 289 170 info.be@supremia.com

VAN BAVEL Enjoy Giving Van Bavel Michel Ijzerenweglei 2A 2640 Mortsel 03 443 97 79 michel@vanbavel.be

VAN HELDEN REKLAME  

ARTIKELEN Vandendries Greetje Parklaan 138 2300 Turnhout 014 42 71 01 greetje.vandendries@vanhelden.be

V-PROJECTS Verhaeghe Vick Hindelaan 6 3090 Overijse 02 687 77 87 v-projects@v-projects.be

WAZABI Grandjean Julien Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe 0478 28 71 99 julien@wazabi.be

YANA GIFTS Declercq Laurent Kruisvijverstraat 3 9400 Ninove 054 326 473 laurent@yanagifts.be



M 
idden jaren negentig. Nederland en België kennen 
de Flippo-rage, ronde of achtkantige kunststof 
schijfjes die in zakken chips van Smiths (tegen-
woordig Lays) en van Croky (onder de naam Top-
shots) meeverpakt worden. Zakken chips worden 

in die tijd bij wijze van spreken alleen gekocht voor dat schijfje (dat 
overigens nog eens extra in plastic verpakt moest worden) en niet 
voor het eigenlijke product. Je ‘moest’ Flippo’s en Topshots sparen. 
Er waren speciale spaarfardes voor. Met anderen kon je ze ruilen. 
De kracht van dat promotionele item zat in het ‘verzamelen, spelen 
en winnen’. En de man die onder meer de Lage Landen Flippo-gek 
maakte, was de Nederlander Hans Zandvliet.

aCtie-gevoeLig

Hoe kwam Zandvliet uit op de Flippo’s? Hij was begin jaren negentig 
enkele weken in de Verenigde Staten in verband met een rechts-
zaak wegens trieste familie-omstandigheden (de nasleep van het 
verongelukken van zijn schoonvader in de VS). Daar kwam hij in 
zijn hotel ene Henriques Martinez, de marketingdirecteur van Pepsi 
Food Group - Mexico, tegen. Pepsico had (en heeft nog) naast 
frisdranken ook chipsmerken in de portefeuille. Martinez vertelde 
Zandvliet dat in zijn business de consument gevoelig was voor 
acties en reclame en dat de concurrentie heel snel reageerde op 
activiteiten van de tegenstrevers.

Voor Zandvliet waren promotionele acties niet vreemd. Hij wordt 
immers een geboren zakenman genoemd. Hij had in de jaren zeven-
tig en tachtig carrière gemaakt in de Nederlandse uitgeverswereld. 
Zandvliet veroorzaakte bij het deftige Elseviers een paleisrevolutie 
door boeken te linken aan adverteerders en zo de oplage ervan flink 
op te trekken. Een van zijn eerste ideeën was om voor het boekje 

‘Koken met rijst’ (voorziene oplage 1500 exemplaren) contact te 
zoeken met rijstmerk Lassie, op vraag van het merk de kooktijden 
in de recepten aan te passen aan die van Lassie en zo de oplage 
op te krikken naar 10.000 stuks. Er volgden meer ‘commerciële 
projecten’ met oplagen van soms een miljoen. Zandvliet stapte later 
over naar de VNU-groep en zette daarna met een zakenpartner 
een eigen bedrijf op.

pogs

Tijdens dat verblijf in de VS zag Zandvliet op een schoolplein kin-
deren spelen met zogenaamde ‘Pogs’, kartonnen schijfjes die per 

Boek

De kracht van Flippo: 
verzamelen, spelen  
en winnen
De Nederlander Hans Zandvliet was de man achter de Flippo-rage in de 

jaren negentig. Wat maakte de Flippo zo interessant als promotioneel 

item en tot een promo-klassieker? In het boek ‘Flippo en het spel om 

de knikkers’ wordt dat onder andere uit de doeken gedaan.

Zandvliet zag kansen voor Pepsi om  
in de actie-gevoelige chipsmarkt  
een serieuze voorsprong te nemen
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zes verpakt verkocht werden. De kinderen vertelden hem dat ze die 
schijfjes met verschillende afbeeldingen spaarden en dat die ook 
elk een eigen waarde hadden. In het spel konden de kinderen de 
schijfjes van anderen winnen, net zoals je in onze contreien met 
het knikkerspel knikkers kon winnen of verliezen.
Zandvliet zag met Pogs kansen voor Pepsi om in die actie-gevoelige 
chipsmarkt een serieuze voorsprong op de concurrentie te nemen. 
Bij Pogs draaide het immers om ‘verzamelen, winnen en spelen’. En 
als Pepsi een soortgelijk item kon meesealen dan zou ‘verzamelen, 
winnen en spelen’ de omzet en de merkvoorkeur de Pepsi-chips 
een flinke boost geven. Tazo’s zou de naam van het promotioneel 
item met afbeeldingen van Loony Tunes worden. Voor de Benelux 
werden dat later ‘Flippo’s’.

MiLjoenen

Enige ‘hinderpaal’: de Flippo’s moesten nog wel door iemand 
geproduceerd worden. Er moest een machine voor gevonden of 
gemaakt worden. En omdat de schijfjes met voedingswaar in aan-
raking zouden komen, mochten ze ook geen gevaarlijke stoffen 
bevatten. Het lukte Zandvliet dat allemaal voor elkaar te krijgen 
en Pepsico in Mexico voor het project te winnen. De eerste bestel-
ling van Pepsi Food Group Mexico was voor 400 miljoen van die 
kunststofschijfjes. Er zouden nog vele miljoenen volgen. Niet alleen 
in Mexico, maar ook in Spanje, Groot-Brittannië en later - in 1995 

- Nederland en België. Voor de Benelux bedacht marketingbureau 
Kern, Habbema & Yap op vraag van Smiths (Lays) een campagne 
rond het schijfje. Drie jaar hield de Flippo-rage in Nederland stand. 
Toen trok Smiths zelf de stekker eruit omdat de Flippo’s belang-
rijker waren geworden dan het eigen product. Kern, Habbema & 
Yap won samen met reclamebureau FHV/BBDO een gouden Effie 
voor de Flippo-case.
Concurrent Croky zag een en ander met lede ogen aan en nam 
contact met Zandvliet. Pepsico had géén exclusiviteitsclausule 
dus Zandvliet was vrij om andere bedrijven ook van die schijfjes 
te voorzien. Voor Croky kwamen er de Topshots, schijfjes met 
voetballers erop....

KniKKeRs

Nog tijdens de Flippo/Tazo uitrol, was Hans Zandvliet al bezig met 
een nieuw idee, nu gebaseerd op knikkers. Geen gewone knikkers 
met vele kleurtjes, maar knikkers met een figuurtje in het midden. 
Het principe was ook hier: verzamelen, spelen en winnen. Maar 
het was gemakkelijker gezegd dan gedaan om een figuurtje in een 
knikker te krijgen. Zandvliet zocht naar partners in de glasindustrie, 
ging een samenwerking met Philips aan en liet een machine ontwik-
kelen om de knikkers te maken. De kosten daarvoor werden betaald 
met de enorme inkomsten van de Tazo’s, Flippo’s en Topshots. De 
samenwerking leidde tot niets. In Vietnam kwam hij uiteindelijk 
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bij een bedrijfje dat de knikkers met figuurtje in het midden kon maken. Maar tegen 
die tijd was het tij voor Zandvliet gekeerd. In het boek wordt uit de doeken gedaan hoe 
hij door partners in wie hij veel vertrouwen had gesteld, opzij gezet werd, hoe hij ook 
zijn riante huis - dat een onderpand was - aan de bank verloor en hoe ook zijn huwelijk 
eraan kapot ging. En net op het moment dat de doorbraak er was voor de productie 
van de knikkers, verwoeste noodweer de fabriek in Vietnam. De verzekeringspolis dekte 
geen natuurrampen en de Vietnamese overheid trok daarna de vergunningen in. Dat 
was ‘einde verhaal’.

positief

Zandvliet zelf belandde in de bijstand (te vergelijken met het OMCW in ons land). Zijn 
kapitaal was verdampt. Maar uit het door Leendert Jan van Doorn geschreven boek 
over de Flippo’s, de knikkers en Zandvliet komt geen rancuneus persoon naar voren. 
Het is het verhaal geworden van een man die ondanks zijn tegenslagen nog altijd ver-
rassend positief in het leven staat. De lessen die je uit de ervaringen van Zandvliet kunt 
trekken zijn: vertrouw niet altijd iedereen, zelfs je vrienden niet, vertel altijd alles aan 
je levenspartner, kijk goed de contracten na - ook al is het met ‘businessvrienden‘ - en 
ga er niet vanuit dat alles wel oké zal zijn. En ook: de formule ‘verzamelen, spelen en 
winnen’ is in een omgeving van brand-activation (nog) altijd ijzersterk. 

Leendert Jan van Doorn, Flippo en het spel om de knikkers, Story Adventures Publishers, 
2019, 288 blz, 21,99 euro

BoeK

en
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Flippos. C’est au néerlandais Hans Zandvliet que l’on doit la rage des Flippos 
durant les années ’90. Dans le livre intitulé « Flippo en het spel om de knik-
kers » (« Flippo et jeux d’argent»), on explique notamment ce qui rendait le 
Flippo à ce point intéressant comme article promotionnel.

Collection. La force de cet article promotionnel résidait dans le fait qu’il 
possédait un triple aspect : « collectionner, jouer et gagner. » Dans les années 
’90, des petits disques en plastique ronds ou octogonaux étaient glissés dans 
les sachets de chips des marques Smith’s (devenue Lays) et Croky (sous le nom 
Topshots). Les Flippos se collectionnaient. Il y avait des fardes spéciales et on 
se les échangeait.

Déboires. Zandvliet a gagné énormément d’argent avec son invention. Il a 
investi cet argent dans un autre projet qui essuya cependant de nombreux 
revers. Il n’a pas toujours choisi les meilleurs partenaires en affaires.

... and fold! 

logoloop®, the ingenious endless 
folding card. Tells stories, explains 
products, sells concepts - with more 
advertising impact. We call it the 
haptic effect.

Don’t just take our word for it - see 
for yourself. Free samples are just one 
click away: logoloop.com

Blikvanger - Official Manufacturer for the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg
Tel. +31 20 423 18 19 | info@logoloop.nl | www.logoloop.com

FOLD
FOLD
FOLD
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What's new?
De wereld van promotionele producten en business gifts is altijd in beweging. 
Voortdurend komen er nieuwe of leuke producten op de markt. PromZ.be 
geeft een selectie van die nieuwigheden. 

Le monde des articles promotionels et cadeaux d’affaires est en mutation 
perpétuelle. Sans cesse, de nouveaux produits attractifs apparaissent sur le 
marché. PromZ.be vous propose une sélection de ces dernières nouveautés. 

gepeRsonaLiseeRDe 
KeRstBaL
Met deze gepersonaliseerde 
kerstballen in hoogglans 
PP vertoeft uw logo in 
feeststemming!
www.pronel.be

paRKeR iM speCiaL 
eDition BaLpen
Deze Parker balpen van messing 
heeft een matzwarte body met 
lasergegraveerde rode of blauwe 
accenten. Geleverd in Parker 
geschenkverpakking.  
(art.nr. 1073870) 
www.pfconcept.com

eCo LunChBox
Een lunchbox gebruiken is altijd een goed idee maar met dit 
exemplaar doet u er nog een schepje bovenop. Hij is gemaakt van 
50% tarwestrovezel en verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren.
www.pronel.be

CaMeLBaK Chute 
Mag KopeRen vaCuüM 
geïsoLeeRDe fLes
Dubbelwandig RVS met koperen 
isolatie, drankje blijven 24 uur koud 
of 8 uur warm. De constructie 
voorkomt condensatie aan de 
buitenkant van de beker.
www.pascogifts.com 
https://bit.ly/33cevGc

fiLofax noteBooK
Make of me what you fill. Voeg toe, 
verwijder en herschik de Filofax Notebook 
naar eigen wil. Cover en eerste pagina’s 
zijn volledig te personaliseren
http://www.group4p.be
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+32 56 43 02 92
t.matthys@dwl.be

www.dwl.be

RELATIEGESCHENKEN

LOYALTY

PRIVATE LABEL

GIVEAWAYS

craftmeter® - M8

Blackstar - 805

Beechwood folding rule, 2m with a strong neodym magnet 
in the first section.
Holding force of max. 500gr to retrieve screws, nails, 
keys, etc. behind e.g. radiators, cupboards. 

Poensgenstr. 17
D - 40764 Langenfeld
Germany

+49 2173 99 88 69-0
meterex@meterex.com

www.meterex.com

Inner-fitted metal spring 
joint with 90° locking

Anglefinder

Quality measuring tape 5m with black steel tape 
and big white/red digits. 
Tape stability up to 2m. 
Magnetic hook with holding 
force of 700gr to catch 
screws, nails or keys 
in a distance of 5m.
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stiffLexiBLe noteBooK
Best of both worlds. Stifflexible biedt notebooks en 
agenda’s met een harde cover die toch makkelijk te 
doorbladeren zijn, op maat van uw bedrijf.
https://www.group4p.be

Cosie CoRDuRoy 
sheRpaDeKen
Superzacht en gezellig 
sherpadeken met 
corduroyfleece.
www.pascogifts.com 
https://bit.ly/31VoyOx

seatzaC
De SeatZac vul je met één zigzaggende beweging 
met lucht en je neemt hem door z’n lichte gewicht en 
bijgeleverde draagtas overal mee naar toe.
www.hiephiepkado.be

MuLtifunCtioneLe houDeR
Dit leuke item is niet alleen te gebruiken als lepelhouder 
maar multifunctioneel omdat je er ook een iPad, 
kookboek, deksel of snijplank in kan zetten.
www.berghoffworldwide.com

RetRo BLuetooth speaKeR
Deze 10 Watt bluetooth speaker 
combineert moderne technologie met 
een retro design en is een ware streling 
voor oog en oor.
www.pronel.be

Bee happy zaaDBaLLen
De bijenpopulatie is alarmerend laag! Supremia heeft zaad-
bommetjes ontworpen die uw tuin omtoveren in een bloei-
ende voedselbron. Dat gaat weer voor blije bijen zorgen. 
www.supremia.com
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Consultez un expert ! 

N’achetez plus vos objets  
publicitaires à l’aveugle n n n n

Ceci est un conseil de la fédération belge  
des articles promotionnels.

Consultez la liste de nos experts  
sur www.bapp.be

 Ann BAPP recrut_FR.indd   1 10/10/18   11:33
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Grensstraat 43 / Rue de la Limite 43,
1950 Kraainem
T 02/731 92 33 F 02/731 92 33
info@bapp.be www.bapp.be

BAPP vzw (Belgian Association of 
Promotional Products) heeft als mis-
sie de professionalisering, verdedi-
ging en promotie van de sector van 
de relatiegeschenken en promotie-
artikelen in het algemeen, en van 
de professionele belangen van haar 
statutaire leden in het bijzonder.

La Belgian Association of Promotio-
nal Products A.S.B.L. (BAPP) a pour 
mission la professionnalisation, la 
défense et la promotion du sec-
teur des cadeaux d’affaires et des 
articles promotionnels en général, 
et les intérêts professionnels de ses 
membres statutaires en particulier.

Recupel: la poursuite des 
contrevenants est devenue une 
priorité absolue
Recupel, l’asbl organisant la collecte et le trai-
tement des déchets des appareils électro et 
des lampes, s’est fixée comme priorité absolue 
la poursuite des sociétés ne payant pas leur 
contribution Recupel. C’est ce que la BAPP à 
fait savoir. Différents moyens sont mis en place 
pour intercepter les contrevenants.
Les membres BAPP sont obligés de s’affilier 
auprès de Recupel. Le législateur a précisé 
que toutes personnes mettant un appareil 
électrique/électronique sur le marché belge, 
doit participer à la collecte et au traitement 
de ces appareils. Recupel assume ce rôle pour 
ceux qui se joignent à son organisation. 
Par trimestre (ou si souhaité par mois) les mem-
bres BAPP signalent le nombre d’appareils mis 

sur le marché. Une déclaration globale est 
faite une fois par an. La contribution Recupel 
est facturée par les membres BAPP à leurs 
clients. Il y a malheureusement des sociétés 
qui ne s’affilient pas et qui par conséquent 
ne paient pas de contribution. Ces sociétés 
représentent donc une concurrence déloyale 
car elles ne facturent pas cette contribution et 
donc offrent des prix plus bas.  Recupel tâche 
de repérer ces sociétés qui ne sont pas enre-
gistrées auprès d’elle. Recupel prend contact 
avec elles. Quand les sociétés ne donnent pas 
suite aux rappels de Recupel, celle-ci transmet 
le dossier aux autorités régionales. Recupel fait 
savoir que cette problématique est également 
suivie au niveau international.

Befre a 
déménagé
Après 7 ans passés dans le Centre 
des Tanneurs, BeFre, spécialiste 
des sacs réutilisables, a déména-
gé en plein cœur des Sablons, rue 
Joseph Stevens 7, 1000-Bruxelles.
Depuis février 2019, BeFre s’est 
affiliée à Glory, une société fran-
çaise, spécialisée dans les sacs et 
coffrets réutilisables en papier 
afin d’étendre son savoir-faire sur 
le territoire français. Tout comme 
BeFre, Glory met au cœur de son 
activité l’écologie avec son certi-
ficat FSC (certifiant que le papier 
est issu de forêts gérées durable-
ment) et en cours de certification 
pour obtenir le label CO2 neutre. 
 

Nouvelle 
adresse Square 
Nuts
Square Nuts a quitté ses bureaux 
Rue Barastraat 175 à 1070 
Bruxelles et est à présent instal-
lé Avenue du Roi 107, B-1190 
Bruxelles. 

BAPP werkt aan verdere 
professionalisering
De BAPP heeft aangekondigd in 2020 een full-time management assistant in dienst te nemen. 
Met de komst van deze assistent(e) wil de BAPP verder professionaliseren. De BAPP liet tijdens 
de Algemene Vergadering van 21 mei jl. al weten het voornemen te hebben om in 2020 een 
management assistant in dienst te nemen. Eind juli voerde de BAPP daarover nog een enquête 
uit onder de leden en een ruime meerderheid (80%) sprak zich uit voor die aanwerving. “Deze 
aanwerving is een zeer belangrijke stap die we moeten zetten,” aldus de BAPP. “We moeten onze 
organisatie sterker maken om op die manier te voldoen aan de verwachtingen van de leden.”

Verandering in BAPP-
bestuur
Axel Debruyne (Special Things) heeft de BAPP meegedeeld zijn 
functie als bestuurslid van de vereniging neer te leggen. Debruyne 
was al geruime tijd lid van het BAPP-bestuur. Hij was in 2013 en 
2014 vice-voorzitter en leidde in 2015 en 2016 als voorzitter de 
vereniging. Het BAPP bestuur wenst Axel Debruyne te bedanken 
voor de geleverde diensten.
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U vindt de lijst van onze experten  
op www.bapp.be

U bent kritisch. Ook als het om uw 
promotionele producten gaat? n n n n

Raadpleeg dus een expert!

 Ann BAPP recrut_NL.indd   1 10/10/18   11:44



Het aantal aanbiedingen met product media 
in de supermarkten en in de folders is in de 
periode augustus, september, oktober (week 
31 tot en met 41) achtergebleven bij die in 
eerdere jaren. Opvallend was het beduidend 
minder aantal acties met lunchboxen, koek-
jesdozen en drinkflessen en met schoolmate-
riaal (linealen, pennenzakken...). Anderzijds 
deden de grote retailers in deze periode van 
het jaar zware wijnacties, die dan ook veel 
promo-aandacht kregen in folders met prijs-
promoties en volumeacties. Halloween bleek 
in oktober geen evenement om met product 
media op in te haken. Kruidvat blijft de ‘kam-
pioen’ product media-acties.

in De supeRMaRKt

Carrefour: flesopener bij 2 pakken of bakken 
Jupiler; koekjesdoos bij een 2+1-actie van Fa, 
Theramed en Schwarzkopf (Henkel); glas bij 
2 flessen fruitsap Granini Bio; Curverdoos bij 
4 Unilever-voedingsproducten; mok bij Nes-
quick; flesopener bij 2 verpakkingen Jupiler; 
Disney-handdoek bij 15 euro aan Unilever-
producten; toilettas bij Gillette-scheermesjes; 
drinkbus bij 15 euro aan Dr. Oetker-pizza’s; 
babybeker bij 2 six-packs Spa Reine 1,5 liter

Delhaize: drinkfles bij 2 pakjes Lipton Cold 
Infuse; shopping bag bij duo-pack Jules 
Destrooper

Colruyt Laagste Prijzen: glas bij 3 flessen 
Looza (te vragen aan de kassa); 5 herbruik-
bare zakjes voor groenten en fruit bij aan-
koop van verse groenten op vertoon van de 
Xtra-kaart

Spar (Colruyt Group): strandlaken bij 4 
producten van Unilever-merken; zonnebril 
bij 2 pouches M&M’s of Maltesers; stempel 
bij 4 Zespri-kiwi’s; weckpot bij 4 producten 

uit het Unilever-gamma

Aldi: geschenkje voor kinderen die op de 
openingsdag in de winkel zijn (bij heropening 
filiaal); start Emoji-verzamelactie: één Emoji 
per aankoopschijf van 15 euro

Cora: broodplank bij 2 producten uit het 
Planta-gamma; Polaroïd fototoestel te win-
nen bij Sans Complexe Maternité (één per 
winkel); lichtgevende beker bij Barcardi-rum

Intermarché: vouwkrat bij een vleespak-
ket; groentenpakket ‘verpakt’ in een gratis 
emmer; emmer bij 4 kilo Jonagold-appels; 
spaaractie voor artikelen uit de OXO-collectie; 
emmer bij mosselgroenten; baret bij 2 clips 
Chimay Blue; wok bij 3 pakken Uncle Ben’s 
rijst of saus

Albert Heijn: spaaractie voor glazen van Vil-
leroy & Boch, een spaarzegel per 10 bestede 
euro’s

in De anDeRe Ketens

Kruidvat: speaker bij een Philips OneBlade-
scheerapparaat; Summer Magazine bij 2 
producten van L’Oréal, Maybelline of Garnier; 
zonnebril bij 2 actieproducten uit het Unile-
ver persoonlijke verzorgingsgamma (Dove, 
Rexona, Zwitsal, Axe, Timotei...); hippe sok-
ken bij 2 producten van L’Oréal, Maybelline 
en Garnier; opbergmand bij 2 producten van 
Marseillals, Vania, OB, Listerine en Neutrà-
gena; haarspoeler bij 2 Zwitsal-producten; 

slabbetje bij 4+1 aan Hero Baby-producten; 
zonnebril bij een 6-pack Coca-Cola; para-
plu bij L’Oréal-producten; waterfles bij 2 
actieproducten uit het Unilever-gamma van 
persoonlijke verzorging (Dove, Signal, Axe, 
Rexona, Zwitsal, Sunlight...); wedstrijd van 
Treaclemoon met een elektrische bakfiets 
als hoofdprijs (via een activatiecode bij twee 
producten); 2 beauty-bags bij 2 Maybelline-
producten; geurstokjes bij 2 producten uit 
Beiersdorf-gamma (Nivea, Hansaplast en 
Labello); jade-roller bij 2 producten van het 
gezichtsreiniging- en gezichtsverzorgings-
gamma van L’Oréal Paris

Hubo: 240 JBL Charge Bluetooth Speakers 
te winnen bij aankoop van een selectie aan 
Pattex-, Rubson- en Perfax-producten, naast 
een korting van 21%. 

Prik & Tik: pennenzak bij 2 packs Nestlé Pure 
Life; zonnebril bij 40 x 2 cl Flügel

Slagerij Renmans: 2 stoofpotjes per aan-
koopschijf van 25 euro

op het inteRnet

Prik & Tik: coolbox bij 3 clips of 18 flessen 
Corona Extra (enkel geldig online)

op het punt van veRKoop

Carrefour: pet bij 2 pouches M&M’s of 
Maltesers

Leonidas: Asterix-spaarpot bij aankoop van 
20 euro (en minstens één Asterix-product)

Marc O’Polo: Messenger rugzak bij aankoop 
vanaf 299 euro

Delhaize: broodplankje bij 2 producten uit 
het Planta-gamma

P
ro

M
ow

A
tCh

Zwakke ‘rentrée’
Tijdens de ‘rentrée’ 2019 hebben adverteerders in vergelijking met vorige 

jaren minder gebruik gemaakt van aanbiedingen met product media.
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Voor het vinden van het juiste promotionele product of die ene gespecialiseerde leverancier is de 

PromZ ProductZFinder het aangewezen gereedschap. PromZ is het enige onafhankelijke platform in 

België dat alle gerenommeerde leveranciers van business gifts, premiums, relatiegeschenken, give-

aways, kerstpakketten en incentive- en loyaltysystemen samenbrengt. 

U kunt 365 dagen per jaar 24/7 terecht op www.productzfinder.be om die producten en leveranciers 

te vinden die het best bij uw bedrijf en doelstellingen passen. Daarnaast geven we door middel van 

deze printversie van de ProductZfinder een eenvoudig en bladerbaar overzicht van de professionele 

spelers in de markt van product media, waarbij het customized geschenk dient als communicatiemiddel.

Mocht u er onverhoopt toch niet uitkomen, of heeft u behoefte aan persoonlijk advies, dan kunt u 

ons bellen tijdens kantooruren. Wij helpen u graag verder!

COLOFON
Het Portaal Uitgevers – Veerdijk 40-i – 1531 MS Wormer – Nederland
+31 (0)75 6475747
promz@hetportaal.com – www.productzfinder.be – @promztweetz

Wij helpen u graag met het vinden  
van het juiste geschenk
Bekijk het gebundelde aanbod van business gifts  
en promotionele producten van vele leveranciers  
per productgroep bij elkaar
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Jules’ Giftbox 2020
For more information contact your regular distributor

 Biscuiterie Jules Destrooper
 www.julesdestrooper.com

Sporttassen met logo
Sacs de sport avec logo
 Allgifts
 www.allgifts.be

Relatiegeschenken
Cadeaux promotionnels
 YDZZ
 www.ydzz.be

PureAqua IJs
For more information contact your regular distributor

 Promezza
 www.promezza.nl

Blue/Golden Cookie Tin 475g
For more information contact your regular distributor

 Biscuiterie Jules Destrooper
 www.julesdestrooper.com

Bierfust
Fût de Bière
 Fellows Promotie
 www.fellowspromotie.nl

Koffieset Vicenza Shiny black
Set de café Vicenza
For more information contact your regular distributor

 Bredemeijer Group
 www.bredemeijer.nl

4-delige steak messenset
4 pcs couteaux à steak set
For more information contact your regular distributor

 BergHOFF Belgium
 www.berghoffworldwide.com

Bags & 
Travel

Cooking & 
Living

Food & 
Drinks   

Christmas
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Jules’ Gift Selection 775g
For more information contact your regular distributor

 Biscuiterie Jules Destrooper
 www.julesdestrooper.com

Jules’ Enjoy Box 700g
For more information contact your regular distributor

 Biscuiterie Jules Destrooper
 www.julesdestrooper.com

Yos Bottle

 Lavista Relatiegeschenken B.V.
 www.lavistarelatiegeschenken.be

Mini magritte blik 75g
Boîte mini magritte 75g
For more information contact your regular distributor

 Biscuiterie Jules Destrooper
 www.julesdestrooper.com

Blackstar
For more information contact your regular distributor

 meterex Karl Kuntze 
 www.meterex.com | http://tiny.cc/8shyez

Custom-made cap
For more information contact your regular distributor

 Van Loo Borduringen
 www.headwear.be

Diameter
For more information contact your regular distributor

 meterex Karl Kuntze 
 www.meterex.com | http://tiny.cc/nzhyez

Fitnesstracker Pro
For more information contact your regular distributor

 Promezza
 www.promezza.nl

Isolatie fles met logo plaatje
Bouteille étanche avec plaque
 Pasco Business & PromoGifts
 www.pascogifts.com

Mento
For more information contact your regular distributor

 Anda Western Europe
 www.andapresent.com

Health & 
Wellness 

High tech
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Stifflexible Notebook

 Group4p 
 www.group4p.be

Sniper SFB

 K Sport Supply
 www.ksportsupply.be

Run Bike Tri Sportswear

 YDZZ
 www.ydzz.be

Bureaulamp + draadloze oplader
Lampe de bureau avec chargeur
For more information contact your regular distributor

 Main Sales Europe
 www.mainsales.be

Wolken Paraplu
Parapluie Nuages
 JVO Business Gifts 
 www.jvogifts.be

Boowee fiets label
Boowee badge vélo
For more information contact your regular distributor

 Sourceline 
 www.boowee.eu

Metmaxx BlueOnSilent Bt
For more information contact your regular distributor

 Promezza
 www.promezza.nl

Claro
For more information contact your regular distributor

 meterex Karl Kuntze 
 www.meterex.com | http://tiny.cc/uwhyez

AmbientSoundMaxi BT
For more information contact your regular distributor

 Promezza
 www.promezza.nl

Keytape
For more information contact your regular distributor

 meterex Karl Kuntze 
 www.meterex.com | http://tiny.cc/70hyez

Office

Sport & 
Outdoor
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Dartbord + Custom Beschermrand
Jeu de fléchettes + Protecteur
For more information contact your regular distributor

 Embassy Benelux 
 www.bulls.nl

Bamboe & RPET paraplu
Parapluie recyclé en Bambou
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Pecos tarwestro mok
Tasse en paille de blé Pecos
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Bamboo drinkbeker
Gobelet Bambou
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Bamberg bestekset
Ensemble de couverts Bamberg
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

De duurzaamste drinkfles
Gourde BE O en canne à sucre
 Mondial Gifts
 www.mondialgifts.be

Bamberg lunchtrommel
Boîte à lunch Bamberg
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Biologisch afbreekbare balpen
Stylo Bille Biodégradable
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Eco tafelvlag
Drapeau de table éco
 Minibeachflag
 www.minibeachflag.nl

Brooddoos van bamboo
Set de Dejeuner en bamboo
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Duurzaam textiel
Textile Durable
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Sustainable 
& Eco
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Eco relatiegeschenken
Cadeaux durables et écolo
 Harogifts - NEW HARO
 www.harogifts.be

Zaadpapier als wenskaart
Carte en papier à Semences
 MISTER-GADGET.be
 www.mister-gadget.be

Lucha slakom
Saladier Lucha
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Gila 430 ml tarwestro beker
Gobelet en paille de blé Gila
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Crave lunchtrommel
Boîte à déjeuner Crave
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Mr Bio multilaadkabel
Mr Bio le câble multi-recharge
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

RPET muismat & schermreiniger
Tapis souris & nettoie écran
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Caps and Beanies
Casquettes
 YDZZ
 www.ydzz.be

Gerecyclede powerbank
Powerbank Recyclé
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Samsonite RPET collective
Samsonite en RPET recycle
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Glazen drinkfles 540 ml
Bouteille en verre 540 ml
 Van Bavel Enjoy Giving
 www.vanbavel.be

Textile 
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+32 56 43 02 92
t.matthys@dwl.be

www.dwl.be

RELATIEGESCHENKEN

LOYALTY

PRIVATE LABEL

GIVEAWAYS
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Mechelsesteenweg 1 / B-2840 Rumst / T +32 (0) 15 31 47 11 / info@pronel.be / www.pronel.be

+ Wireless headset 
+ Bluetooth 5.0 
+ Rechargeable box

+ Wireless charging
+ 10.000 mAh
+ Digital charge indicator
+ Leather loop  

+ Ultra-light mini drone 
+ 4-channel long-range control 
+ 2.4 GHz technology 
+ Integrated camera

+ Classy alarm clock
+ Wireless charging
+ 5 W Bluetooth speaker
+ FM, AUX, SD-Card
+ Built in microphone  



Orion softshell herenjack
Veste Softshell Homme Orion
 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Atlas gewatteerd herenjack
Doudoune Homme Atlas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Party Game - Forbidden words
For more information contact your regular distributor

 Cartamundi
 www.cartamundi.com

Flippo en spel om knikkers
Flippo et jeu de marbres
 Storyadventures.nl
 www.storyadventures.nl

Pallas gewatteerde bodywarmer
Bodywarmer matelassé Pallas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Boreas muts met patch
Bonnet avec patch Boreas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Payper bedrijfskleding
Paype companyclothing
 Promotie.nl
 www.promotie.nl

Made in Europe textile!
For more information contact your regular distributor

 MAXIMUM IMAGE
 www.maximumimage.eu

Horecakleding
Vêtements de restauration
 YDZZ
 www.ydzz.be

Toys & 
Puzzles
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(Ontluchter) Sleutelhangers, Horloges, Bierhouders,
Quill Schrijfwaren, Aluminium Balpennen, Promotie Pennen.

Wandklokken, Wireless Chargers, Powerbanks, USB Sticks,
Oortelefoontjes, Bluetooth Speakers, Mobiele Telefoonhouders,



Orion softshell herenjack
Veste Softshell Homme Orion
 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Atlas gewatteerd herenjack
Doudoune Homme Atlas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Party Game - Forbidden words
For more information contact your regular distributor

 Cartamundi
 www.cartamundi.com

Flippo en spel om knikkers
Flippo et jeu de marbres
 Storyadventures.nl
 www.storyadventures.nl

Pallas gewatteerde bodywarmer
Bodywarmer matelassé Pallas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Boreas muts met patch
Bonnet avec patch Boreas
For more information contact your regular distributor

 PF Concept International
 www.pfconcept.com

Payper bedrijfskleding
Paype companyclothing
 Promotie.nl
 www.promotie.nl

Made in Europe textile!
For more information contact your regular distributor

 MAXIMUM IMAGE
 www.maximumimage.eu

Horecakleding
Vêtements de restauration
 YDZZ
 www.ydzz.be

Toys & 
Puzzles
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015 55 10 51 axel@specialthings.be

In 2018 richtte Special 
Things uit Bonheiden 
een fabriek op in India. 
Dankzij deze fabriek 
kan het bedrijf volledig 
zelfstandig instaan 
voor de productie van 
katoenen tassen in alle 
maten en gewichten, 
met speciale aandacht 
voor de populairste tas 
van het moment, de 
tote bag.

De katoenen tote bag 
vervangt namelijk alsmaar 
vaker de plastieken tassen 
en is een vaste waarde in 
het straatbeeld geworden. 
“Onze katoenen tassen 
worden bovendien ook 
op een ethische manier 

Axel Debruyne,
CEO Special Things

-20%

tot

op meerdere 
modellen*

“ We zorgen voor 
werkzekerheid
en daar zijn we 
erg trots op”

geproduceerd”, aldus C.E.O. 
Axel Debruyne. En ook 
de sfeer op de werkvloer 
blijkt uitstekend te zijn: “In 
onze fabriek werken maar 
liefst drie religies  op een 
constructieve en positieve 
manier samen.”

Debruyne bezocht afgelopen 
maand productieunit 3 en 
vierde in India de eerste 
verjaardag van deze unit. “We 
hebben heel wat mensen 
uit de werkloosheid kunnen 
halen en daar zijn we trots 
op.”

Om deze verjaardag te vieren 
biedt Special Things tot 20% 
korting bij bestellingen op 
katoenen tassen gedurende 
de volgende drie weken.

Mail je aanvraag naar
axel@specialthings.be
en geniet van
je korting*

* Aanbieding geldig t.e.m. 15 december 2019

Tote bag
promo

VERJAARDAGSAANBIEDING

Promotional Items  ·  Custom Made Products  ·  Expertise  ·  Quality Control  ·  Fulfi lment  ·  Online Tools

Wil je meer weten over katoenen tassen? Ben je op zoek naar een o� erte op maat?
Contacteer Special Things op info@specialthings.be of 015 55 10 51


