b-token

B-TOKEN BROCHURE
NEDERLANDSE VERSIE

JETONS

GEGRAVEERDE
JETONS
#custom #tokens #embossed

Gegraveerde jetons
Gegraveerde jetons of reliëfmunten bestaan uit kunststof en kunnen aan beide zijden gepersonaliseerd worden.
Je ontwerp zal in reliëf op de jetons komen te staan in dezelfde kleur als de munten. De tekst of het logo zal
goed leesbaar en voelbaar zijn op de jetons. Onze jetons zijn voorzien van een rand voor uw comfort. Om de
kosten te drukken, bieden we voor gegraveerde jetons een brede waaier aan standaardontwerpen waarvoor je
geen instelkosten moet betalen.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø29

Ø25

Ø35

zeshoek

Ø38

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROOD

ROZE

PAARS

LICHT
GROEN

DONKER
GROEN

TURKOOIS

LICHT
BLAUW

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

GRIJS

GOUD

FLUO
GEEL

FLUO
GROEN

BLAUW
METALLIC

DONKER
GROEN
METALLIC

PAARS
METALLIC

VOORDELEN
breed gamma aan kleuren en maten

duurzaam en stevig

standaardontwerpen beschikbaar

budgetvriendelijk

herbruikbaar

snelle levertijden

volledig recycleerbaar

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

BEDRUKT
IN 1 KLEUR
#custom #tokens #printed

Bedrukt in 1 kleur
Onze jetons worden digitaal bedrukt met goed hechtende en dekkende inkt. Deze hoogtechnologische
methode is uiterst geschikt voor zeer verfijnde en gedetailleerde ontwerpen. Daarnaast kun je elke jeton apart
personaliseren met namen, nummers, barcodes, QR-codes, ...
Je ontwerp drukken we in één enkele kleur naar keuze op de jetons. Bijna elke opdrukkleur is mogelijk. De
bedrukte jetons bestaan net zoals de gegraveerde jetons uit stevig kunststof en ze zijn, zoals al onze munten,
voorzien van een rand voor uw comfort.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

rechthoek

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROOD

ROZE

PAARS

LICHT
GROEN

DONKER
GROEN

TURKOOIS

LICHT
BLAUW

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

GRIJS

GOUD

FLUO
GEEL

FLUO
GROEN

BLAUW
METALLIC

DONKER
GROEN
METALLIC

PAARS
METALLIC

VOORDELEN
breed gamma aan kleuren en maten

snelle levertijden

standaardontwerpen beschikbaar

budgetvriendelijk

herbruikbaar en vaatwasbestendig

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

duurzame en stevige kwaliteit

BEDRUKT
FULL COLOUR
#custom #tokens #fullcolour

Bedrukt in full colour
Onze jetons worden bedrukt met goed hechtende en dekkende inkt. Deze hoogtechnologische methode is
uiterst geschikt voor zeer verfijnde en gedetailleerde ontwerpen. Daarnaast kun je elke jeton apart
personaliseren met namen, nummers, barcodes, QR-codes, foto’s, ...
Jetons met meerkleurendruk laten je ontwerpen volledig uitkomen in de originele kleuren. Bijna elke
opdrukkleur is mogelijk. Full colour bedrukking betekent dat je zoveel kleuren als je maar wil op de jeton kan
laten bedrukken. De bedrukte jetons bestaan net zoals de gegraveerde jetons uit stevig kunststof en ze zijn,
zoals al onze munten, voorzien van een rand voor uw comfort.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

rechthoek

Ø38

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROOD

ROZE

PAARS

LICHT
GROEN

DONKER
GROEN

TURKOOIS

LICHT
BLAUW

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

GRIJS

GOUD

FLUO
GEEL

FLUO
GROEN

BLAUW
METALLIC

DONKER
GROEN
METALLIC

PAARS
METALLIC

VOORDELEN
breed gamma aan kleuren en maten

snelle levertijden

standaardontwerpen beschikbaar

budgetvriendelijk

herbruikbaar en vaatwasbestendig

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

duurzame en stevige kwaliteit

CRYSTAL
TOKENS
#custom #tokens #exclusive

Crystal TokensTM
Crystal Tokens™ zijn zeer mooie, doorschijnende jetons die digitaal full colour of in één kleur bedrukt worden.
Deze transparante, bedrukte jetons worden bedrukt door middel van een geavanceerde techniek die zorgt voor
een uiterst exclusieve en opvallende look. Dankzij de transparantie van de jetons mag je ook zeker zijn van een
zeer hoge veiligheid.
Je kan de Crystal Token™ laten bedrukken in een oneindig aantal kleuren met teksten, logo’s en zelfs foto’s.
De transparante jetons kunnen slechts langs 1 zijde gepersonaliseerd worden. Ze bestaan uit stevig kunststof en
worden bedrukt met goed hechtende en dekkende inkt. Zoals al onze andere munten zijn de
Crystal Tokens™ voorzien van een rand voor uw comfort.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

rechthoek

KLEUREN
TRANSPARANT

VOORDELEN
hoog veiligheidsniveau

snelle levertijden

exclusieve en opvallende look

budgetvriendelijk

herbruikbaar en vaatwasbestendig

beschikbaar in verschillende maten

duurzame en stevige kwaliteit

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

ECOTOKENS
#ecological #embossed #nature

ECO-TOKENSTM
Duurzaam ondernemen vormt een belangrijk aspect binnen het beleid van b-token. Daarom herwerken we het
afval dat tijdens de productie ontstaat volledig. We gaan zelfs nog een stap verder met onze ECO-TOKEN™ ,
die biologisch afbreekbaar is.
Deze milieuvriendelijke jetons zijn vervaardigd uit een bioplastic op basis van zetmeel. Dit zetmeel halen we
uit aardappelschillen afkomstig uit de frietverwerkende industrie. Met andere woorden, deze jetons worden
gemaakt met natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. De ECO-TOKENS™ zijn 100% biologisch afbreekbaar
in de natuur.
Als de ECO-TOKENS™ in de natuur terechtkomen en gedurende maanden blootgesteld worden aan lucht,
vocht, zonlicht en bacteriën zullen de ecologische jetons volledig afbreken. De jetons zullen gereduceerd
worden tot CO2, water en biomassa, kortom natuurlijke meststoffen voor planten. Bij gebrek aan één van deze
vier voorwaarden zullen de jetons niet vergaan.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø29

Ø25

Ø35

Ø38

ZWART

WIT

KLEUREN

GEEL

ORANJE

DONKER
BLAUW

ROOD

DONKER
GROEN

VOORDELEN
beschikbaar in 8 kleuren (biolook)

volledig recycleerbaar

beschikbaar in verschillende maten

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

snelle afbraak in de natuur

BORDEAUX

HOUTEN
JETONS
#wooden #tokens #exclusive

Houten jetons
Onze houten jetons zijn uitermate exclusief in ons gamma. Deze houten jetons zijn immens populair in de VS
en veroveren nu ook het Europese continent. Deze speciale jetons zijn uiterst geschikt als betaalmiddel of
marketing gadget. Daarnaast kunnen de houten jetons gebruikt worden voor sport en spel als geocaching of
gezelschapsspelen.
De houten jetons bestaan uit houtvezels en hars en worden geproduceerd via een bijzonder productieproces.
Dit resulteert in een gepersonaliseerde jeton volgens het MDF-principe. Onze grondstoffen voor deze jetons
zijn 100% natuurlijke producten. Houten jetons zijn dan ook volledig biologisch afbreekbaar door de natuur.
We bedrukken of graveren de houten jetons met je teksten, logo’s en foto’s aan beide zijden. Zo krijg je de
mogelijkheid om de jetons naar keuze te personaliseren. Ook een gaatje of letter doorheen de jeton is mogelijk.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

VOORDELEN
milieuvriendelijk

beschikbaar in verschillende maten

exclusieve houten look

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

OCEAN
TOKENS
#ecological #embossed #fishingnets

OCEAN TOKENS
Als voortrekker van duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen vonden we het hoog tijd om een actueel probleem aan te pakken, maritieme vervuiling. Samen met het Deens bedrijf Plastix hebben we een jeton ontwikkeld
die gemaakt is van oude visnetten... de Ocean Token.
Deze gegraveerde jetons zijn volledig personaliseerbaar aan twee zijden met je eigen tekst/logo. We bieden ook
kostenloos enkele standaardontwerpen aan. De Ocean Tokens zijn verkrijgbaar in één kleur en kan je eenvoudig
zelf ontwerpen en bestellen via onze webshop. Ga voor een echte blikvanger op jouw evenement!
Het verhaal achter de Ocean Token
Wij stimuleren vissers om hun afgedankte visnetten in havens te verzamelen. Het afval wordt daar opgehaald
en gerecycleerd tot een volwaardige nieuwe ‘groenere’ plastic.
Dankzij onze Ocean Tokens verminderen we de afvalberg, CO2-uitstoot en zwerfafval in zeeën en oceanen en
zorgen we ervoor dat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan.

AFMETINGEN

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

zeshoek

KLEUREN

TURKOOIS

VOORDELEN
verschillende maten beschikbaar

blikvanger op je evenement

vermindering maritieme vervuiling

duurzaam, stevig en herbruikbaar

bescherming van het leven in de zee

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

maatschappelijk verantwoorde keuze

standaardontwerpen beschikbaar

BRAILLE
TOKENS
#brailletokens #embossed #solidarity

Braille tokensTM
Als maatschappelijk verantwoorde onderneming streven wij als bedrijf naar een samenleving waarin
iedereen erbij hoort en zich goed voelt... ook de blinden en slechtzienden. Deze gedachtegang heeft de
aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van de Braille Token™.
De Braille Tokens™ bestaan uit kunststof en kunnen aan beide zijden gepersonaliseerd worden. Je ontwerp
zal in reliëf op de jetons komen te staan in dezelfde kleur als de munten. De tekst of het logo in braille zal
goed voelbaar aanwezig zijn op de jetons. We hebben geopteerd om brailleschrift enkel mogelijk te maken
op 38 mm diameter, onze grootste ronde jetons.

AFMETINGEN

Ø38

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROOD

ROZE

PAARS

LICHT
GROEN

DONKER
GROEN

TURKOOIS

LICHT
BLAUW

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

GRIJS

GOUD

FLUO
GEEL

FLUO
GROEN

BLAUW
METALLIC

DONKER
GROEN
METALLIC

PAARS
METALLIC

VOORDELEN
standaardontwerpen beschikbaar

duurzaam en stevig

herbruikbaar en vaatwasbestendig

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

volledig recycleerbaar

GAMING
TOKENS
#gameon #gamingtoken #poker

Gaming tokens
Niet enkel tijdens evenementen komen onze tokens van pas, maar onze jetons zijn ook leuk om te gebruiken
als gaming token, tijdens een spelletjesavond bijvoorbeeld.
Het leuke aan de gaming token is dat je dit product volledig zelf kan personaliseren op onze webshop. De
Gaming token kan het uitzicht hebben van een poker chip, maar kan ook gepersonaliseerd worden met je
eigen foto.
De gaming token heeft een diameter van 38 mm, dit is dezelfde maat als een poker chip.

AFMETINGEN

Ø38

KLEUREN

GEEL

ROOD

DONKER
GROEN

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

VOORDELEN
standaardontwerpen beschikbaar

duurzame en stevige kwaliteit

marketingtool bij uitstek

dezelfde grote als een pokermunt

leuk gadget

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

BINGO
TOKENS
#gameon #bingotokens #bingo

Bingo tokens
In de gaming sector is b-token ook actief. Speciaal voor de bingospeler hebben we bingojetons geproduceerd. Zodra een nummer wordt geroepen, zet je de jeton op de juiste nummer. Dan blijf je een duidelijk
overzicht bewaren, bovendien kunnen de papieren dan gemakkelijk opnieuw gebruikt worden.
De bingo tokens hebben een handige afmeting van 25 mm en zijn voorzien van een lipje bovenop de munt.
Dat zorgt ervoor dat je de munt heel gemakkelijk kan vastnemen.
Onze bingomunt kan niet gepersonaliseerd worden en is enkel beschikbaar in het blauw. Dit product hebben we voortdurend in stock en is afneembaar per 500 stuks.

AFMETINGEN
Ø25

KLEUREN

DONKER
BLAUW

VOORDELEN
leuk gadget

onmiddelijk leverbaar

duurzame en stevige kwaliteit

herbruikbaar en vaatwasbestendig

altijd in voorraad

reeds vanaf 500 stuks af te nemen

JETONS
IN VOORRAAD
#stock #fancy #yeah

Jetons in voorraad
Onze voorraadjetons zijn op korte tijd leverbaar aan zeer scherpe prijzen. We bieden verschillende modellen
aan in 29 mm diameter. Er zijn gegraveerde, bedrukte en crystal jetons met vaste ontwerpen beschikbaar. Het is
niet mogelijk om de tokens te personaliseren. De stockjetons zijn herbruikbaar en kunnen zelfs in de
vaatwasmachine.
Naast onze ronde stockjetons, hebben we ook nog een speciale jeton op voorraad: het klavertje of de shamrock token. Deze lichtgroene stockjeton is uniek in zijn soort want hij heeft de vorm van een klavertje vier. Onze
shamrock tokens zijn blanco en kunnen vanaf 500 stuks aangekocht worden.

AFMETINGEN
Ø29

VOORDELEN
steeds in voorraad

duurzaam en stevig

onmiddellijk leverbaar

budgetvriendelijk

herbruikbaar en vaatwasbestendig

reeds vanaf 500 stuks af te nemen

GARDEROBEMUNTEN
#coathanger #numberedtokens #efficient #cloakroom

Gepersonaliseerde garderobemunten
Gepersonaliseerde garderobemunten zijn onmisbaar voor een overzichtelijke garderobe en zorgen voor
een snelle en efficiënte bediening. Jetons voor de vestiaire zijn herbruikbaar waardoor ze een mooi alternatief vormen voor papieren vestiairebonnetjes. Bedrukking mogelijk in één kleur of full colour.

AFMETINGEN

ronde
opening

vierkante
opening

KLEUREN

GEEL

DONKER
GROEN

ROOD

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

Garderobemunten in voorraad
Wij beschikken steeds over een hoeveelheid garderobemunten in voorraad. Deze garderobemunten zijn
digitaal bedrukt met goed hechtende en dekkende inkt. Op één zijde zijn deze vestiairejetons genummerd
van 001 tot en met 100 en van 001 tot en met 200. De andere zijde van de munt blijft blanco.

AFMETINGEN

vierkante
opening

KLEUREN

GEEL

ROOD

DONKER
GROEN

DONKER
BLAUW

WIT

VOORDELEN
duurzame en stevige kwaliteit

beschikbaar in verschillende kleuren

herbruikbaar

reeds vanaf 100 stuks af te nemen

FESTIVAL TOKENS
#festival #snap #singleuse

Festival tokens
Onze ronde jetons zijn perfect voor veelvuldig gebruik. Voor grote festivals en evenementen is het interessant
om munten slecht éénmalig te gebruiken. Daarom is onze festivalmunt perfect voor grote evenementen met
veel bezoekers.
Onze festivalmunt is een breekmatje bestaande uit 25 aparte muntjes. Elk apart muntje kan nog eens in de helft
gebroken worden, indien gewenst. Voor de stevigheid van het matje hebben we ervoor geopteerd het middelste muntje van het matje niet te voorzien van een breuklijn.
We kunnen de munten aan één of beide zijden personaliseren in één kleur en in full colour. Zelfs unieke nummering van elk breekmatje is mogelijk.

AFMETINGEN

KLEUREN

GEEL

DONKER
GROEN

ROOD

DONKER
BLAUW

VOORDELEN
ideaal voor eenmalig gebruik

snelle levertijden

perfect voor grote evenementen

stevige kwaliteit

fraudebestendig

budgetvriendelijk

WIT

CRYSTAL FESTIVAL
TOKENS
#festival #snap #singleuse

Crystal festival tokens
Wil je dat jouw festivalmunten de show stelen? Onze crystal festivalmunten of breekmunten zien er niet enkel
leuk uit, door de opvallende kleuren springen ze in het oog en kan je ze makkelijk herkennen.
Onze crystal festivalmunten zijn allemaal doorschijnend en kunnen bedrukt worden met je logo of tekst aan 1
zijde. De gekleurde festivalmunten kan je bedrukken in zwart of wit. De zuiver transparante variant kan je ook in
full colour laten bedrukken.
Festivalmunten zijn ideaal voor grotere events met veel bezoekers. Deze breekmunten zitten per 25 op een
matje en elk muntje kan, de naam zegt het zelf, op zijn beurt nog eens in 2 gebroken worden. De matjes verdeel
je makkelijk aan de kassa en bovendien kan je ze ook maar 1 keer gebruiken, wat dan weer veiliger is.

AFMETINGEN

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROZE

TRANSPARANT

GROEN

VOORDELEN
exclusieve en opvallende look

fraudebestendig

ideaal voor eenmalig gebruik

budgetvriendelijk

perfect voor grote evenementen

BLAUW

FESTIVAL TOKENS
IN VOORRAAD
#festival #snap #singleuse

Festival tokens in voorraad
Voor grote festivals en evenementen is het interessant om munten slecht éénmalig te gebruiken. Daarom is
onze festivalmunt perfect voor grote evenementen met veel bezoekers.
We hebben steeds een grote voorraad aan festival tokens beschikbaar. Deze voorraadmunten zijn enkel
beschikbaar in het wit en zijn slechts aan 1 zijde bedrukt. De volgende ontwerpen behoren tot onze voorraad:

•
•
•
•

Model 1: Festivaljeton in voorraad met mes en vork
Model 2: Festivaljeton in voorraad met bier
Model 3: Festivaljeton in voorraad met cocktail
Model 4: Festivaljeton in voorraad met hamburger

Onze festivalmunt is een breekmatje bestaande uit 25 aparte muntjes. Elk apart muntje kan nog eens in de helft
gebroken worden, indien gewenst. Voor de stevigheid van het matje hebben we ervoor geopteerd het middelste muntje van het matje niet te voorzien van een breuklijn.

AFMETINGEN

KLEUREN

WIT

VOORDELEN
ideaal voor eenmalig gebruik

snelle levertijden

perfect voor grote evenementen

stevige kwaliteit

fraudebestendig

steeds in voorraad

budgetvriendelijk

ALUMINIUM & METALEN
JETONS
#aluminium #metal #custom #shiny

Aluminium jetons
Aluminium jetons kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden: betaalmiddel, munten voor in lockers,
souvenir, marketinginstrument... De aluminium jetons zijn zeer licht, niet magnetisch, zilverkleurig en
vochtbestendig. Bovendien oxideren ze niet.

AFMETINGEN
Ø25

Ø29

Metalen jetons
Metalen jetons kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden: betaalmiddel, munten voor in lockers,
souvenir, marketinginstrument...
De metalen munten zijn beschikbaar in verschillende legeringen en je hebt de keuze uit goudkleurige en
zilverkleurige jetons. De dikte van onze metalen jetons bedraagt standaard 1,75 mm of 2,35 mm. Indien
gewenst kan deze dikte aangepast worden.

AFMETINGEN
Ø23.30

Ø24.25

Ø25

Ø29

VOORDELEN
geschikt voor in lockers, geldwisselaars...
reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

verschillende maten beschikbaar

GADGETS

TELBAKKEN
#handy #tokens #efficient

Telbakken
Dankzij onze plastic telbakken kan je jetons op een ordelijke, overzichtelijke en snelle manier
opbergen en tellen. We komen met een herbruikbare telbak op de markt die we zelf ontwikkeld hebben en
die speciaal op maat gemaakt is van onze plastic jetons. Deze telbakken zijn een stevige en budgetvriendelijke
oplossing om jetons makkelijk en veilig op te bergen en te tellen. Bovendien komen de telbakken van pas aan de
kassa van je evenement, bar, discotheek, ... Deze telbakken zijn meteen leverbaar uit voorraad.
In ons gamma zitten twee soorten sorteerborden, ééntje voor de ronde jetons van 23.3, 25 en 29 mm en ééntje
voor de ronde jetons van 35 mm en de zeshoekige jetons. De telbakken voor 23.3, 25 en 29 mm zijn grijs. De
telbakken voor 35 mm jetons zijn wit.
In elke telbak passen 500 jetons, opgedeeld in 50 vakjes van telkens 10 jetons.

Gevulde telbakken
Wij bergen onze jetons in voorraad, voorzien van een vast ontwerp, op een ordelijke en overzichtelijke manier
voor jou op in plastic telborden. Dus de jetons zijn meteen klaar voor gebruik en je hoeft de munten zelf niet
meer in de telborden te steken. Dit is een extra service van ons naar jou toe.
Onze jetons in voorraad zijn vervaardigd uit plastic en zijn herbruikbaar en vaatwasbestendig. De munten in
voorraad zijn voorzien van een vast ontwerp. We bieden verschillende modellen aan in 29 mm, zowel in gegraveerde jetons, als bedrukte munten en Crystal Tokens™.

VOORDELEN
steeds in voorraad

duurzaam en stevig

onmiddellijk leverbaar

budgetvriendelijk

herbruikbaar en vaatwasbestendig

reeds vanaf 1 stuk af te nemen

Token box
Het bedienen van klanten tijdens een evenement moet steeds snel, maar efficiënt verlopen. In de inox
token box die we aanbieden, kan je gemakkelijk een handvol jetons tegelijk inwerpen.
De token box wordt geleverd met twee sleutels. In één box passen ongeveer 3000 munten naargelang de
grootte van de jetons. Door de handige vorm van de box passen alle vormen jetons in deze boxen.

BUTTONS
#button #badge #crocodileclip

Buttons
Gepersonaliseerde buttons zijn al jarenlang zeer populair en worden in alle sectoren gebruikt als bijvoorbeeld
naamkaartje, herkenningspunt, ludieke actie, ...
De buttons zijn plastic jetons die voorzien worden van een metalen krokodillenklemmetje met geïntegreerde
veiligheidsspeld. Afhankelijk van je kleding kun je kiezen welke bevestiging het meest geschikt is.
De jetons worden aan één zijde bedrukt. Op de andere zijde wordt ruimte vrijgehouden voor het
bevestigingsmechanisme. Je kan kiezen tussen twee verschillende modellen:

•
•

Ronde button met een diameter van 35 mm en 38 mm
Rechthoekige button van 50x35 mm

AFMETINGEN

Ø35

rechthoek

Ø38

KLEUREN
GEEL

ORANJE

ROOD

ROZE

PAARS

LICHT
GROEN

DONKER
GROEN

TURKOOIS

LICHT
BLAUW

DONKER
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WIT

GRIJS

GOUD

FLUO
GEEL

FLUO
GROEN

BLAUW
METALLIC

DONKER
GROEN
METALLIC

PAARS
METALLIC

VOORDELEN
de marketingtool bij uitstek

duurzame en stevige kwaliteit

gebruiksvriendelijk

2 bevestigingsmethoden

leuk gadget en souvenir

reeds vanaf 1000 stuks af te nemen

CADDY KEYS
#handy #gadget #cool #marketingtool

Caddy Keys
De Caddy Key is een winkelwagenmuntje dat aan de sleutelbos bevestigd kan worden. Dit product biedt zoveel
ruimte om te personaliseren dat maakt dat de Caddy Key een ideaal marketingmiddel is. Dit product zal zeer
veel gebruikt worden en vaak onder de aandacht komen. Als je dus een grootschalige promotie- of marketingactie wil opzetten, dan kan de Caddy Key uitstekend van pas komen.
Omdat de Caddy Key sterk onderhevig is aan slijtage (krassen door sleutels) raden we je aan tijdig de Caddy
Keys te vervangen.

VORM

KLEUREN

GEEL

ORANJE

ROOD

DONKER
GROEN

DONKER
BLAUW

ZWART

WIT

VOORDELEN
de marketingtool bij uitstek

altijd bij de hand

handig voor de gebruiker

duurzame en stevige kwaliteit

leuk gadget

reeds vanaf 330 stuks af te nemen

COCKTAILSTAAFJES
#longdrink #cocktail #sticks

Gepersonaliseerde cocktailstaafjes
Cocktailstaafjes zijn een zeer origineel gadget om aan je drankjes net dat extra te geven. De cocktail stirrers
kunnen zowel een zomerse cocktail als een lekker warm drankje tijdens de koude wintermaanden opvrolijken.
De roerstaafjes voegen kleur, gezelligheid en een personal touch toe aan je evenement of zaak. Bovendien
kunnen cocktail sticks op een speelse, maar efficiënte manier je logo, boodschap of reclame snel verspreiden
bij een breed publiek.
De cocktail sticks zijn enkel beschikbaar in het wit en kunnen zowel in één kleur als full colour bedrukt worden,
aan één zijde of twee zijden. Je hebt de keuze tussen een rond en vierkant model.
We bieden twee verschillende lengtes cocktailstaafjes aan:

•
•

korte roerstaafjes van 17 cm
lange roerstaafjes van 22 cm

AFMETINGEN

Cocktailstaafjes in voorraad
We hebben ook roerstaafjes die niet gepersonaliseerd zijn op voorraad. Je kan kiezen uit twee verschillende
soorten roerstaafjes, namelijk mixers of crushers.
De mixers zijn voorzien van een bolletje aan de onderkant om het drankje goed en makkelijk te kunnen mengen. Deze staafjes zijn 16 cm lang en enkel beschikbaar in het wit.
De crushers zijn roerstaafjes waarmee je ijs, citroen, limoen ... kan pletten in je drankje. Deze roerstaafjes zijn
17 cm lang en enkel beschikbaar in het wit.

VOORDELEN
steeds in voorraad

duurzame en stevige kwaliteit

handig voor de gebruiker

herbruikbaar en afwasbestendig

leuk gadget en souvenir

JETONZAKJES
#custom #reusable #souvenir

Jetonzakjes
Als evenement kan je alle mogelijke vormen van reclame gebruiken. Een uitstekend marketinginstrument dat
z’n doel niet zal missen is het gepersonaliseerd jetonzakje. Dit jetontasje wordt gevuld met betaalmunten wat
een snelle verdeling aan de kassa mogelijk maakt. Ook is het jetonzakje uiterst geschikt om een promoactie
te organiseren. Het zakje kan gepersonaliseerd worden met een eigen logo, wat ongetwijfeld opgemerkt
zal worden. Na het evenement blijven de jetonzakjes nog in omloop en zullen ze nog gebruikt worden, als
bijvoorbeeld GSM-zakje.
We bieden 2 verschillende formaten jetonzakjes aan:

•
•

80 x 130 mm: geschikt voor ongeveer 50 jetons
80 x 160 mm: geschikt voor ongeveer 100 jetons

Voor jetonzakjes bestaan er ook verschillende personalisatiemogelijkheden:

•
•
•

Geweven zakjes met 1 garenkleur
Geweven zakjes tot 3 garenkleuren
Bedrukte zakjes met full colour opdruk

VOORDELEN
de marketingtool bij uitstek

duurzaam en stevig

handig voor de gebruiker

herbruikbaar

leuk gadget en souvenir

reeds vanaf 500 stuks af te nemen

GLASS COVER
#safe #drinks #glasscover

Glass cover
Laat je zomeravond niet verknallen door vervelende insecten! Onze glass cover zorgt ervoor dat je rustig van je
drankje kan genieten zonder wespen in je glas. Dankzij de diameter van 90 mm past dit deksel op elk type glas.
Een handig detail: je kan de glass cover zelfs gebruiken met een rietje.
De glass cover is een perfect marketingmiddel omdat je dit product volledig kan personaliseren, waardoor je
jouw bedrijf of organisatie in de kijker zet bij een breed publiek. Je kan de bovenkant van het deksel bedrukken
met jouw logo of ontwerp in één kleur of full colour.
Dit insectendeksel is vaatwasbestendig zodat je de glass cover kan blijven gebruiken.

KLEUREN

GEEL

ORANJE

LICHT
BLAUW

LICHT
GROEN

WIT

TRANSPARANT

VOORDELEN
bescherming van je drankje

ideaal promotiemateriaal

herbruikbaar

personaliseerbaar

reeds vanaf 250 stuks af te nemen

ZWART

b-token

b-token is dé expert op gebied van gepersonaliseerde jetons.
Als producent blinken we uit in flexibiliteit en snelheid.
Je vindt bij ons gespecialiseerde en kwaliteitsvolle producten.
We doen er alles aan om de aankoop van jetons zo aangenaam en efficiënt
mogelijk te maken. Zo kan je bestellingen plaatsen via onze webshop of per
e-mail. Als je vragen hebt, kan je per e-mail of telefonisch bij ons terecht of via
ons contactformulier op de website.

T +32 14 38 99 00

info@b-token.eu

WWW.B-TOKEN.EU

