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WELKOM

Geef jouw merken de lokale zichtbaarheid die ze verdienen

Ons Brand Management Platform geeft jouw salesteam 24/7 toegang tot alle (gratis)
on- en offline promotiemateriaal, beeldbank en servicetools. Jij bepaalt de huisstijl
en concepten, wij zorgen voor de beste ondersteuning, geven persoonlijk advies en
werken enkel met de meest hoogwaardige producten. Samen maken we jouw merken
zichtbaar volledig naar wens van de lokale ondernemers. De ondernemer ontvangt de
middelen die ze verdienen in ruil voor zichtbaarheid van jouw merken.

Iedere locatie is uniek

Dat beseffen steeds meer bedrijven, al ruim 12 jaar zijn wij de uitdagende en
innovatieve partner voor vele vooruitstrevende sterke merken. Menuez biedt een
totaal oplossing voor lokale marketing, alle ingrediënten voor lokale zichtbaarheid.
Het recept voor succes.
Op verzoek van onze klanten hebben we ons huidige aanbod menukaarten, posters
en onze online producten toegevoegd. Bij interesse, informeer naar onze prijzen en
mogelijkheden om deze producten/templates in te bouwen op jullie eigen Menuez
omgeving.
We kunnen naast alle producten uit deze catalogus nog veel meer
(gepersonaliseerde) producten leveren dus als jullie op zoek zijn naar andere
POS materialen of gadgets, vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan!

Gepersonaliseerde
POS materialen

Online

Menukaarten

Posters
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DE KRACHT VAN LOKALE
MARKETING
Eén centraal platform voor de creatie, de verspreiding en het beheer van onen offline marketing- en communicatie-uitingen. Met Menuez geef je jouw
lokale partners eenvoudig toegang tot alle promotiematerialen die zij nodig
hebben om zichzelf, maar ook jouw merk, op de kaart te zetten.

Brand Management Platform

Een centrale plek voor het organiseren, beheren, delen, creëren, personaliseren,
verspreiden en analyseren van al je fysieke en digitale promotiemateriaal vanuit één
centrale locatie.

POS-materialen

Van gepersonaliseerde menukaarten, prijslijsten, posters tot parasols, gevelbekleding
en kleding. Menuez werkt uitsluitend met de beste kwaliteit en de meest
hoogwaardige materialen.

Online marketing

Online advertentiecampagnes en social posts eenvoudig personaliseren en lokaal
uitserveren op alle gewenste kanalen, websites en in-app zonder dat de merkidentiteit
verloren gaat.

Persoonlijke begeleiding

Menuez bewaakt jouw merkidentiteit, zorgt indien gewenst voor de opmaak, doet de
tekstcontrole, neemt de inkoop uit handen en is altijd bereikbaar voor al je vragen en
advies.

Fulfilment

Handling, verzending en opslag: Menuez geeft inzicht en overzicht en zorgt ervoor dat
alle POS-materialen op afroep beschikbaar zijn en worden geleverd met track & trace.

Beeldbank/DAM

Beeld- en videomateriaal voor websites en social media, presentaties, hand-outs en
promotiemateriaal centraal beheerd en met één druk op de knop in het juiste formaat
besteld.
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INHOUD

POS MATERIAAL
1. Banners

8. Stickers
8.a Raamsticker
8.b Tafelsticker

2. Lopers

8.c Vloersticker

2.a Tapijtloper outdoor

9. Muur

2.b Promotionele tapijtloper

3. Barrels
3.a Olievat statafel/
plantenbak

9.a Muursticker
9.c Hangbanier
9.d Plafondhanger

10. Gevel

4. Parasols

10.a Draaiend gevelbord

parasol
4.b Festival parasol
4.c Winter parasol

5. Stoepborden
6. Kleding
6.a T-shirt
6.b Polo
6.c Sloof
6.d Draagtas katoen

7. Bar/Tafel

1. Hyperlocal
adverteren
2. Social media
campagnes

9.b Muurbord

3.b Plantenbak hout

4.a Tradewind classic

ONLINE

10.b Makelaarsbord

11. Vlaggen
11.a Beachflag
11.b Gevelvlag
11.c Gevelbanier

MENUKAARTEN
1. Web-to-Print
2. Menukaart op
Maat
3. Financiële
vergoeding
4. Materialen en
formaten

12. Strand
12.a Banana windscreen
12.b Strandstoel

13. Zitzak/kussen

POSTERS
1. Overzicht

13.a Zitzak
13.b Buiten kussen

7.a Vilt
7.b Graveren/laseren
7.c Barmat
7.d Tafelkaart
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POS MATERIAAL
1. Banners
2. Lopers
3. Barrels
4. Parasols
5. Stoepborden
6. Kleding
7. Bar/tafel
8. Stickers
9. Muur
10. Gevel
11. Vlaggen
12. Strand
13. Zitzak/kussen

7
8
9
10
12
13
15
17
19
24
25
28
29

Afbeelding POS materiaal
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1. Bannerdoek op maat
Informatie
•

Banner op maat

•

100% Europese kwaliteit

•

Banner 510 (standaard) voor binnen en buiten

•

Meshdoek voor grote formaten
en winderige locaties

•

Afwerking zomen en ringen

•

Inclusief tiewraps

•

Waterafstotend met B1-certificering

Materialen
BANNER 510 (STANDAARD)

MESHDOEK

PVC doek met glanzende

Luchtdoorlatend, voor grote

uitstraling voor binnen en buiten.

formaten en winderige locaties.

B1 gecertificeerd.

PVC doek met gaasachtige
structuur. B1 gecertificeerd.

Afwerking

ZOMEN EN RINGEN
Voor de bevestiging krijgt het doek rondom een zoom van 4 cm en ringen van nikkel.
De zoom wordt met hitte gelast.

Accessoires

TIEWRAP
Keuze uit zwart, wit, groen,
Blauw, rood of geel
Set van 20 stuks.
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2.a Tapijtloper outdoor
Informatie
•

Hoogwaardige tapijtloper voor buitengebruik

•

Voorzien van vinyl rand

•

Duurzaam nylon grass

•

Non-slip backing

•

115x500cm

•

Twee jaar garantie

•

Verkrijgbaar in vele kleuren

•

Drainage gaten optioneel

2.b Promotionele tapijtloper
Informatie
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•

Tapijtloper voor promotioneel gebruik

•

Volledig bedrukbaar

•

PVC rug

•

Brandveilig

•

Uitwasbaar

•

Breedte maximaal twee meter

•

Lengte maximaal 25 meter

3.a Olievat statafel/plantenbak
Informatie
•

Een echte eye-catcher

•

Per stuk bestelbaar

•

200 liter olievat met full colour wrap

•

Statafel verkrijgbaar met houten of kunststof
tafelblad. Houten blad kan gelaserd worden
met logo. Kunststof blad kan full colour
bedrukt worden

•

Vraag naar alle mogelijkheden, eventueel
andere formaten olievat en andere
toepassingen zoals krukjes/barbecues

3.b Plantenbak hout
Informatie
•

100% natuurlijke uitstraling

•

Op maat gemaakt, alle formaten mogelijk

•

Verkrijgbaar met wieltjes

•

Full colour branding mogelijk

•

Plantenbak geleverd met worteldoek en
verhoogde bodem
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4.a Tradewind classic Parasol
Informatie
•

Stevig gelamineerd frame en kroon in eucalyptushout
met een hoge densiteit (FSC gecertificeerd)

•

Het doek is leverbaar in alle gewenste kleuren

•

Logo bedrukking op alle zijden mogelijk

•

Waterafstotend (Teflon coating) en UV-stabiel doek
met of zonder volant

•

Onderdelen in RVS voor een hoge duurzaamheid en
uitzonderlijke sterkte

•

Elk onderdeel van de parasol kan worden vervangen

•

Vijf jaar garantie op het frame, drie jaar garantie op
het doek

•

Levertijd circa zes weken

•

Plaatsing door experts op locatie mogelijk tot 4 stuks

Formaten

350 X 350 CM BREEDTE

400 CM DOORSNEDE

495 CM DOORSNEDE

LOGO

LOGO

BETONVOET 65 KG

LOGO
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LOGO

LOGO

Accessoires

4.b Festival parasol
Informatie
•

Gehele parasoldoek enkelzijdig bedrukbaar

•

Haarscherpe prints en levendige kleuren

•

Weerbestendig en waterafstotend

Accessoires

PARASOALVOET – ANTRACIET OF WIT
48 x 48 x 14 cm

4.c Winter parasol
Informatie
•

Deze parasols worden ingemeten op locatie
en kunnen voorzien worden van heaters,
electra bekabeling (muziek), regengoot en
parasolhoes

•

Plaatsing op inground (grondanker aan beton)
of betonvoet
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5. Stoepbord
Informatie
•

Keuze uit drie verschillende modellen

•

Gebruiksvriendelijke klik-lijsten

•

Voor posters van A1 en A0-formaat

Opties

KLAPBORD

STOEPBORD MET WATERTANK

STOEPBORD MET SWINGVOET

KRIJTSTOEPBORD STEIGERHOUT (MAGNETISCH)

STOEPBORD ROND ZWART MET WIELEN
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6.a T-shirt
Informatie
•

100% half gekamd ringgesponnen katoen 150
grams

•

Beschikbaar in 18 kleuren

•

Alle gekleurde t-shirts bevatten een dekwit
onder de bedrukking

•

Vanaf 5 stuks in transferdruk

•

Bedrukking borst rechts en/of linker/rechter
mouw

•

Grotere oplage 1 PMS zeefdruk mogelijk

6.b Polo
Informatie
•

Beschikbaar in 21 kleuren

•

Alle gekleurde polo’s bevatten een dekwit
onder de bedrukking

•

Vanaf 5 stuks in transferdruk

•

Bedrukking linker/rechter borst en/of linker/
rechter mouw

•

Grotere oplage 1 PMS zeefdruk mogelijk
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6.c Sloven
Informatie
•

Materiaal 195 g/m² 65% Polyester/35%
Katoen

•

Formaat (breedte x hoogte) 72 x 86 cm

•

Beschikbaar in 16 kleuren

•

Vanaf 1 stuks in transferdruk

•

Bedrukking midden boven/onder en/of
linker/rechter zijkant

6.d Draagtassen katoen
Informatie
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•

Beschikbaar in 11 kleuren

•

Inhoud 10 liter, 140 grams 100% katoen

•

Vanaf 25 stuks in zeefdruk

•

1,2,3 of 4 PMS kleuren

•

Bedrukking voor en/of achterzijde

7.a Vilt
Informatie
•

Onderzetters van (bier)viltkarton

•

Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig te
bedrukken

•

Kies uit rond of vierkant vilt

•

Dikte van 1,5 mm

Formaten

ROND

VIERKANT

Diameter van 10 cm

9,3 x 9,3 cm

ENKELZIJDIG

DUBBELZIJDIG

Bedrukking

7.b Graveren hout en laseren glaswerk
Informatie
•

Hout of kurk laseren

•

Glaswerk graveren

•

Graveren en laseren kan in lage aantallen

•

Uw standaard POS materiaal laten
personaliseren met het logo van uw klanten
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7.c Barmat
Informatie
•

Eyecatcher op de bar

•

100% nitril rubber, bestand tegen vetten en
chemicaliën

•

Gehele barmat bedrukbaar, advies logo/tekst
op middeneiland

•

Twee formaten Europese barmatten met
middeneiland

•

Bestelbaar vanaf 2 stuks

Formaten

10 X 50 CM

20 X 55 CM

Middeneiland van 7,4 x 31,9 cm

Middeneiland van 13,1 x 33,5 cm

7.d Tafelkaart
Informatie
•

Zichtbaarheid op tafel, op de bar
of op de balie
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•

0,76 mm gebogen pvc

•

Bedrukking aan twee zijden

•

Keuze uit A5 of A6 formaat

•

Bestelbaar vanaf 10 stuks

8.a Raamsticker
Informatie
•

Easy DOT-folie met zelfklevende
noppenstructuur

•

Altijd bubbelvrij geplakt en
herpositioneerbaar

•

Zowel in witte als transparante uitvoering

•

Perfect als promotiemiddel op diverse
plekken

•

Verkrijgbaar in alle gewenste formaten
en vormen

Opties
BUITENZIJDE

BINNENZIJDE

Je plakt de sticker aan de

Je plakt de folie aan de

buitenzijde van het raam. De

binnenzijde van het raam en het

boodschap is aan de buitenzijde

is aan de buitenzijde zichtbaar.

zichtbaar.

Zorg dat je het bestand spiegelt.

SNIJDEN

CONTOURSNIJDEN

We snijden de folie uit op het

We snijden de folie in de

gewenste formaat.

gewenste vorm.

Gewenste afwerking

8.b Tafelsticker
Informatie
•

Ideaal voor QR-code en tafelnummer

•

Geschikt voor glad en ruw oppervlak

•

In papier en kunststof leverbaar

•

Permanent of herplaatsbaar

•

In alle vormen en maten verkrijgbaar
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8.c Vloersticker
Informatie
•

Een boodschap op de grond

•

Antislip eigenschappen

•

100% recyclebaar door de
milieuvriendelijke inkt

•

Voor binnen- en buitengebruik

Materialen
DOT VLOERFOLIE
Gemakkelijk herpositioneerbare
folie met honingraatstructuur en
levensduur van 3 maanden. Heeft
geen laminaat nodig.

ORAJET® 3651
Een verwachte levensduur van
3 maanden. Wordt gelamineerd
met 250AS vloerlaminaat.

ORAJET® 3162 WIT
Een verwachte levensduur van
3 maanden. Wordt gelamineerd
met Sabic vloerlaminaat.

3M ENVISION 48-20
Met semi-permanente lijmlaag
en 3 maanden garantie. Wordt
gelamineerd met een 3649 floor
graphic laminaat.

ROUGHMARK

3M™ 3662-10

Een verwachte levensduur van

Een verwachte levensduur van

3 maanden. Wordt gelamineerd

3 maanden. Wordt gelamineerd

met 250AS vloerlaminaat.

met 3M™ laminaat.

Gewenste afwerking
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SNIJDEN

CONTOURSNIJDEN

We snijden de folie uit op het

We snijden de folie in de

gewenste formaat.

gewenste vorm.

9.a Muursticker
Informatie
•

Muurstickers van hoge kwaliteit

•

In elke gewenste vorm

•

Voor buiten- en binnengebruik

•

Aanbrengen door experts mogelijk

Materialen

DOT WIT

AVERY 1105

Gemakkelijk herpositioneerbare

Gegoten folie met een

folie met verwachte levensduur

rekbaarheid tot 150%. De folie

van 2 jaar. Geschikt voor binnen.

heeft een Easy Apply™ lijmlaag.

ROUGHMARK

3M™ 480 Mc

Universele folie met een

Infohnbare folie met een garantie

verwachte levensduur van 7 jaar.

van 8 jaar. Geschikt voor binnen

Geschikt voor binnen en buiten.

en buiten.

GLANS 8548

MAT 8550

De folie wordt voorzien van een

De folie wordt voorzien van een

glans laminaat.

mat laminaat.

SNIJDEN

CONTOURSNIJDEN

We snijden de folie uit op het

We snijden de folie in elke

gewenste formaat.

gewenste vorm.

Opties

Gewenste afwerking
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9.b Muurbord
Informatie
•

Muurbord voor goede zichtbaarheid

•

Alle formaten zijn mogelijk

•

Van Abri tot A4 formaat

Materialen

DIBOND® BUDGET
Paneel met aluminium kern en witte toplagen. Maatvast, voor indoor en outdoor
toepassingen. Op basis van A1 formaat: € 33,95

FOREX®
Volledig wit paneel van geschuimd PVC. Voor indoor en outdoor gebruik.
Op basis van A1 formaat: € 16,95

MAGNEETFOLIE
Magneetfolie voor ijzerhoudende ondergronden. Voor indoor en outdoor gebruik.
Op basis van A1 formaat: € 24,95

Gewenste afwerking
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SNIJDEN

CONTOURSNIJDEN

We snijden de plaat of folie uit op

We snijden de plaat of folie in de

het gewenste formaat.

gewenste vorm.

9.c Hangbanier
Informatie
•

Langwerpige banier

•

Vrije keuze lengte en keuze uit drie breedtes

•

Met B1-certificering

•

Enkelzijdige bedrukking

Materialen
FLAG

DEKOSTOF

Een polyester doek (110 gr/

Soepel polyester doek met

m²) met een levensduur tot 4

een fijne structuur en krachtige

maanden. B1-gecertificeerd.

kleuren.

Opties

60 CM

80 CM

100 CM

Accessoires

HOUTEN OPHANGSYSTEEM

21

9.d Plafondhanger
Informatie
•

Plafondhanger voor effectieve plafond
communicatie

•

Keuze uit displaykarton of forex

•

Gemakkelijk, sterk en licht

•

Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig te
bedrukken

Materialen
DISPLAYKARTON
Karton, volkern grijs met
tweezijdig witte toplaag. Voor
indoor gebruik en flexibel, maar
niet geschikt om te vouwen.

FOREX®
Volledig wit paneel van
geschuimd PVC. Voor indoor en
outdoor gebruik.

Gewenste afwerking

SNIJDEN

CONTOURSNIJDEN

We snijden de plaat uit op het

We snijden de plaat in de

gewenste formaat.

gewenste vorm.

Accessoires

PLAFONDHAAK - 15 CM

PLAFONDHAAK - 35 CM
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PLAFONDHAAK - 21 CM
Uitrekbaar tot 31 cm.

PLAFONDKLEM

10.a Draaiend gevelbord
Informatie
•

Dubbelzijdige bedrukking

•

Eenvoudig te installeren

•

Duurzame kwaliteit

•

Verhoogd herkenbaarheid

•

Te bevestigen in vlaggenstokhouder

Materialen

POLYSTYREEN
Massief, kunststof plaatmateriaal met een gladde toplaag en
B2-certificering.

Accessoires

VLAGFRAME SET
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10.b Makelaarsbord
Informatie
•

Makelaarsbord met en zonder twister

•

Weerbestendig en herbruikbaar

•

Milieuvriendelijk materiaal en 100%
recyclebaar

•

Standaard formaat 100 x 70 cm

Modellen

STANDAARD RAAMBORD
Kies voor een afwerking met boorgaten of tape.

CONTOURGESNEDEN RAAMBORD
Ontwerp je eigen vorm. We snijden het bord volgens de contouren in het aangeleverde
bestand uit.

TWISTER
Inclusief 4 boorgaten en Twisterset (staaldraad, kunststof afstandhouder en 4 zuignappen).

Montage
INSNIJDEN, BOORGATEN EN
ZUIGNAPPEN
Voor bevestiging d.m.v.
zuignappen.
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DUBBELZIJDIG TAPE
Gebruik dubbelzijdig tape voor
kortlopende acties.

11.a Beachflag
Informatie
•

Beachflag in drie verschillende vormen:
Straight, Drop en Wave

•

Met keuze uit twee materialen en
verschillende formaten

Vormen

STRAIGHT-

DROPFLAG

FLAG

WAVEFLAG

Materialen

FLAG

FLAG LONGLIFE

Een polyester doek (110 gr/m²)
met een levensduur tot 4 maanden.
B1-gecertificeerd.

Een polyester doek (115 gr/
m²) met een levensduur tot 5
maanden. B1-gecertificeerd.

Formaten Straightflag

SMALL

MEDIUM

40 x 235 cm

65 x 315 cm

80 x 220 cm

80 x 315 cm

Accessoire stok

LARGE
90 x 430 cm

Accessoire voet

BEACH POLE

METALEN

MEDIUM

STANDAARD

INCLUSIEF TAS

MET ROTATOR

GRONDPEN
MET ROTATOR
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11.b Gevelvlag
Informatie
•

Gevelvlag in vier verschillende formaten

•

Keuze uit drie verschillende materialen

Materialen

FLAG LONGLIFE
Een polyester doek (115 gr.m2) met een levensduur tot 5 maanden, omzomen biet nodig. B1gecertificeerd.

FLAG
Een polyester doek (110 gr/m²) met een levensduur tot 4 maanden.
B1-gecertificeerd.

FLAG PET
Polyester stof voor 100% gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Een duurzaam alternatief
voor flag.

Formaten

26

100 X 70 CM

150 X 100 CM

200 X 100 CM

225 X 150 CM

11.c Gevelbanier
Informatie
•

Langwerpige banier

•

Vrij keuze lengte en keuze uit twee breedtes

•

Met B1-certificering

•

Dubbelzijdige bedrukking

•

Materiaal banner 610

Materiaal

BANNER 610
Een PVC doeksoort (610 gr/m²). B1-gecertificeerd.

Opties

60 CM

80 CM

Accessoires

RVS HAAKSE BANIERSTEUNEN
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12.a Banana windscreen
Informatie
•

Een eyecatcher op het strand

•

Enkelzijdig fullcolour bedrukt of 1 kleur
zeefdruk

•

Doek met elastieken bevestigd aan stevig
twee-delig geanodieerd aluminium frame

•

Doek los bestelbaar en wasbaar op 40 graden

Formaat

Materiaal
POLY-FINESSE
Een polyester breisel (150

113 X 333 CM

gr/m²) met zeilringen. B1gecertificeerd.

12.b Strandstoel
Informatie
•

Eyecatcher op het strand of terras

•

Europees frame van 100% beukenhout

•

Poly-Solid 245gr/m2 polyester doek, rondom
dubbel gestikt

•

Gehele doek enkelzijdig full color bedrukbaar

•

Brandvertragend en waterafstotend

•

Garantie tot belasting van 110 kg

Besteleenheden

1
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1 STUKS

10

10 STUKS

25

25 STUKS

13.a Zitzak
Informatie
•

Gehele zitzak bedrukbaar

•

Haarscherpe, slijtvaste en waterafstotende
geprinte stof

•

Geschikt voor binnen en buiten gebruik

•

Inclusief uitneembare EPS-korrelvulling

Formaten

SMALL

MEDIUM

LARGE

100 x 140 cm

135 x 135 cm

135 x 175 cm

13.b Buiten kussen
Informatie
•

Gehele buiten kussen bedrukbaar

•

Inclusief vulling

•

100% recyclebaar

•

Afwerking met zoom en rits

•

Geschikt voor machinewas

Opties

VIERKANT
40 x 40 cm, 45 x 45 cm,
50 x 50 cm of 60 x 60 cm

RECHTHOEK
50 x 30 cm of 60 x 40 cm
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ONLINE

1. Hyperlocal adverteren 31
2. Social media campagne 32
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1. Hyperlocal adverteren
Informatie
•

Rondom de locatie zorgen voor traffic naar de
outlet op het juiste moment

•

Gepersonaliseerde boodschap

•

Consistente merkuitstraling

•

Lage kosten en groot bereik

•

Geanimeerde banners

•

Call to act knop ook animeerbaar

•

Landingspagina per locatie uniek en zelf
invulbaar

•

Per locatie straal bepalen

Werkwijze
•

De vertegenwoordiger/marketing selecteert deelnemende locatie

•

Personaliseer de banner in de editor (tekst en visuals)

•

Deze banner wordt bepaalde tijd/dagen uitgeservereerd rondom het adres van de locatie

•

De banner wordt getoond op alle premium apps en alle premium webites o.a. nu.nl, ad.nl, weeronline.nl

•

Wij sturen de locatie een social media formaat om deze op de socials te gebruiken
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2. Social media campagnes
Informatie
•

Keuze uit standaard of gepersonaliseerde
posts

•

Geschikt voor de meest voorkomende social
media zoals Facebook post, Facebook story,
Instagram post, Instagram stroy, LinkedIn post
en Twitter post

•

Animatie mogelijk
Advertenties, DOOH en
gepersonaliseerde posts
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MENUKAARTEN
DRUKWERK & DIGITAAL

1.
2.
3.
4.

Web-to-Print
Menukaart op Maat
Financiële vergoeding
Materialen en formaten
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1. Web-to-Print
Informatie
Web-to-print opmaak van menukaarten/
posters/QR kaarten gebaseerd op templates. De
gecreëerde uitingen van de eindgebruiken worden
indien gewenst door Menuez gecontroleerd
(bestand en inhoud).

2. Menukaart op Maat
Informatie
Menukaart op maat. Volledige ontzorging,
Menuez stemt met ondernemer af wat de opmaak
(formaat, design, materiaal) moet worden binnen
de afspraken van de merkeigenaar en Menuez
zorgt voor creatie, drukken en verzenden van de
kaarten.

3. Financiële vergoeding
Informatie
Financiële vergoeding. Menuez stuurt alle
gewenste visuals en teksten van het merk naar de
ondernemer. Ondernemer maakt haar eigen kaart
op met behulp van alle input. Menuez controleert
de kaart of deze aan alle richtlijnen voldoet. Na
akkoord van Menuez drukt de ondernemer zelf
haar kaarten en maakt Menuez het afgesproken
bedrag aan de ondernemer over.
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4. Materialen en formaten
Materiaal

PREMIUM

FOREX

ALUMINIUM

Scheurt niet en is waterbestendig.

Waterafstotend, dus makkelijk

Weerbestendig, geborsteld

schoon te maken. Print op folie

aluminium zorgt voor een unieke

geeft je print extra bescherming.

look.

A4

A4

2
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3

3

4

Formaten breedte x hoogte / mm

m. (B)

297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4

4

5

5

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4

6

6

210 mm. (H) x 420 mm. (B)

210 mm. (H) x 420 mm. (B)

210mm. (H) x 410 mm. (B)

210mm. (H) x 410 mm. (B)

7

7

297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297 mm. (H) x 280 mm. (B)

8

8
297 mm. (H) x 415 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

ONGEVOUWEN

A4

A4

A5

A5

A4

A6

A4

A4A4A4

A4
A4

A4

TWEELUK

A6

A4

2

4 Formaat 5
3
5
210 mm. (H) x 297 mm. (B)
Formaat 3 Hoge inleg Formaat 11 Formaat 12 260
Formaat
1 2 Formaat
Formaat
7
Formaat 10
mm. (H) x 210 mm. (B)
24 Formaat 13 297 mm.
210 mm. (H) x 297 mm. (B)
(H) x 210 mm. (B) = A4
410
x
297
2
4
14
210 x3 2973
102 4
x 297
148
x
210
148
x
105
210
x
260
297
X
210
210
x
297
280
x
297
420
x 210 5 210 mm. (H) x 420
5
5
6
6
H) x 297 mm. (B) 3
13
4
37
7
5
210 mm. (H) x 297 mm. (B)
4
3
210
mm. (H) x 297 mm. (B)
4 211
Spaarkaart
5
12
6
m. (B)
260 mm. (H) x 210 mm.
(B)
7
14
4(B)Spaarkaart
3280
5 (H) x 420 mm.7(B)
210
mm.
x 297
mm.
(B) mm. (H) x 420 mm. (B)
210
mm. (H) x 297 mm. (B)
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4
297 mm. (H) x 210 mm. (B)
= A4
210
2103
mm. (H) x 420 mm. (B) 210mm.
mm.
(B)(H) x (H)
(B) (B) 4210mm. (H) x 410297
55mm.
mm.(H)
(H)xx420
170mm.
mm.(B)
(B) mm.
mm.
210xmm.
(B) = A4
210
mm.
(H)(H)
x 297
mm.
(B)
210 mm. (H) x 2976
mm. (B)
297 mm. 5
(H) x297
210mm.
mm. (H)
(B) =x A4
280210
mm.mm.
(B) (H)
2(B)148260mm.mm.(H)(H)x 105x 210210mm.mm.mm.(B)=(B)(H)(H)A6x 410x 297mm.mm.13
210
260 mm. (H) x 12
210 mm.(H)
(B)x 420
210
mm.
(H)xx297
441mm.
mm.(B)
210 mm.297
(H) mm.
x 297 mm.
(B) mm. (B)
297 mm. (B)
297 mm. (H) x 210 mm.
(B)
= (H)
A4 x 210 mm. (B)
mm.
10
210mm. (H) x 410 mm. (B)
260
mm.
11 210 mm. (H)210x297
297 mm. (H) x 280 mm. (B)
6
mm.mm.
x (B)
170 mm. (B)
7mm. (H) x 148 mm. (B)= A5 148 mm. (H)210x297105mm.
210 mm. (H)
297 mm. (H) x 210 mm.
(B)mm.
=(H)
A4
210 mm. (H) x 420 mm. (B)
210
mm.
x 441
mm.
(B)(B)
210 mm.210
(H)mm.
x 297(H)
mm.
(B) mm. (B)
x 297
mm.
x 210
210
(H)
x 420
mm.
10
(H) x 410 mm. (B) 8
855x 297
mm.(H)
(B)=
A6 mm. (B) = A4
297 mm. (H) x 280 mm. (B)
. (B)
297 mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5
4(H)210mm.
3
5
8

2

m. (B)

210mm. (H) x 410 mm. (B)

297 mm. (H) x 410 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

297 mm.
(H) xmm.
280 mm.
260 mm. (H)
x 210
(B)(B)

8

DRIELUIK

VIERLUIK

4

A4

A4

A5

A4

A5

A5

A6
A4

A6

A6

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 4

ALUMINIUM TAFELSTAANDER

A5

A5

297 mm. (H) x 415 mm. (B)
297 mm. (H) x 415 mm. (B)
297 mm. (H) x 415 mm. (B)

297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

A4

A4

A4

A5

1/2

1/2

A4

A4

A5

A4 A4

A6

A5

A6

A5

A4

7

A5

A5

A6

A6

A6

12
12
2 2
11
11
Formaat
Formaat 8 3 Formaat 14
6
Formaat
ALU A5
Hoge inleg
12 148 mm. (H) x 105 mm.148(B)=mm.A6(H) x 105 mm
995 9
10
14 297 mm.Spaarkaart
14
4 Formaat
13 148
13
11
6 10 102 14
210 mm. (H) x 297 4
mm. (B)
5 x 210 12
148 mm. (B)= A5
612
7(H) x297
713 10
8
Spaarkaart
297
x 210
415
x
297
430
410
x
210
410
x
297
x
210
x
297
mm.
(H)
x
148
mm.
(B)=
A5
9
14
297mm.
(H)
x
410
mm.
(B)
14
13
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6
297 mm. (H) x 410 mm. (B)
13297 mm.11
11mm. (H)
Spaarkaart
210 mm. (H) x 297 210mm.
mm.
297 mm. (H) x 210
(B) =x 420
A4 mm. (B)
210 mm.
(H)x x410
420mm.
mm.(B)
(B)
210mm.
x 410 mm.
(B)
(B)
12(B)Spaarkaart
297 mm. (H) x 148 mm. 297
(B)=mm.
A555(H)
(H) x 410 mm. (B)
12
(H)mm.
x 170
55 mm. (H) x 170 mm. (B)
297mm.
(H)
x 280
(B)mm. (B)
297(H)
mm.
410
mm.
mm. (H) x 280
mm.
(B)(H) x 297 mm. (B) 210 mm.
297 mm. (H) x 415
mm. (B)
210 mm. (H) x 441 mm.
(B)mm.
(H) x(H)
441x mm.
(B) (B)
11
210
mm.
(B)
10 210 mm. (H)297x mm.
11mm.297
148 mm. (H)
105
mm. (B)
(B)= A6 210 mm. (H) x 297
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6
(H)xxx170
410mm.
mm.
297 mm. (H) x 410 mm. (B)
55 mm. (H) x 170 mm. (B)
mm. (H)
(B)
(H) x(B)
148 mm. (B)=9
A5
297 mm. (H) x 148
mm.
210
mm. (H) x 441 mm. (B)
210 mm. (H) x 297 mm. (B)
210 mm. (H) x 441 mm. (
210
mm.(B)=
(H) A5
x 441 mm. (B)
10
8
210 mm. (H) x 297 mm. (B)
105 mm. (B)= A6
210 mm. (H) x 297 mm.
10148 mm. (H) x55297mm.
8mm.
148 mm. (H) x 105
(B)= A6
297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5
297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5
297 mm. (H) x 410 mm. (B)

297 mm. (H) x 280 mm. (B)

10 mm. (B)

0

mm. (B) = A4

)= A6
410 mm. (B)
297 mm. (H) x 410 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B)

9

297 mm. (H) x 410 mm. (B)

A4

297mm. (H) x 410 mm. (B)

10

12

11
A5

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

1/2

A4

1/2

A4

A4

A5

A4

11

10

14
9

1/2

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5
297mm. (H) x 410 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm.
A5 (B)

55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 410 mm. (B)

9

12

A5

A4
A5

A4

A4

A4

11

148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6 297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

A4

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

A4

10

1/2

A6

Spaarkaart

210 mm. (H) x 441 mm. (B)

A5

A5

1/2
A4

1/2

1/2

A4

A5

1/2

A4

1/2

A4

14

13

Spaarkaart

210 mm. (H) x 297 mm.
55(B)
mm. (H) x 170 mm. (B)

1/2

A4 12

A4

11

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

A5

A5

297
A6mm. (H) x 410 mm. (B)

12

A6

297 mm. (H) x 410 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

A5

148 mm. (H) x 105 m

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)
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POSTERS

1. Overzicht
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1. Overzicht
Informatie
•

Alle toegankelijke formaten beschikbaar

•

Ook schapstroken en woblers beschikbaar

•

Op verschillend materiaal te verkrijgen zoals;
papier, blueback

Materiaal
Formaten breedte x hoogte / mm
PAPIER

BLUEBACK

Formaten
ALLE TOEGANKELIJKE FORMATEN BESCHIKBAAR
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INTERESSE?
Wij zijn erg benieuwd welke lokale marketing materialen aansluiten
bij jullie wensen. Bij interesse, informeer naar onze prijzen en
mogelijkheden om deze producten/templates in te bouwen op
jullie eigen Menuez omgeving. Neem contact op met jouw Menuez
contactpersoon en bespreek de mogelijkheden!

Contactpersonen
Joey Haima
Accountmanager fabrikanten
+31 (0)6 34 49 33 16 • joey@menuez.nl

Dominique Warnaars - van Batenburg
Accountmanager franchise/ketens
+31 (0)6 44 34 90 90 • dominique@menuez.nl

Gijs Verbaten
Algemeen directeur
+31 (0)6 27 09 86 92 • gijs@menuez.nl

Geerteke Verbaten
New business manager
+31 (0)6 53 47 61 73 • geerteke@menuez.nl

Irene de Groot
Accountmanager Franse markt
+31 (0)6 86 81 65 00 • irenedegroot@menuez.nl
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Menuez International B.V.
(0)30 761 03 71
info@menuez.nl
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