
Kartonnenplaat Kanaalplaat Forexplaat Aluminiumplaat Trespaplaat
2 mm 4 mm 3mm 6mm

0 tot 0,25 m2 € 16,95 € 17,95 € 19,95 € 31,95 € 36,95
0,25 tot 0,5 m2 € 18,95 € 19,95 € 20,95 € 36,95 € 43,95
0,5 tot 0,75 m2 € 23,95 € 22,95 € 25,95 € 49,95 € 59,95

0,75 tot 1 m2 € 27,95 € 27,95 € 30,95 € 63,95 € 67,95
1 tot 1,5 m2 € 48,95 € 50,95 € 52,95 € 102,95 € 125,95

1,5 tot 2 m2 € 69,95 € 74,95 € 77,95 € 142,95 € 174,95

bovenstaande prijzen zijn exclusief opmaak‐ en verwerkingskosten van €25,‐ en BTW
   

nieuwsbrief 2e kwartaal 2018

De   start   van het nieuwe
seizoen staat alweer voor de deur! 
Sommige van u gaan eind deze 
maand al open andere iets later.....

LAMEE design heeft weer voor 
vele campings de grafische zaken 
voor het nieuwe seizoen verzorgd. 
Kan ik nog iets voor u betekenen?

re c re at i e

---------------- AANBIEDING ----------------

50% KORTING OP 
OPMAAK- EN 
VERWERKINGSKOSTEN *

 * Vraag naar de voorwaarden.

geldig in de 

maanden:

maart en april
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ROLL-UP BANNERS

Om uw camping op beurzen 
duidelijk te exposeren, maar 
ook om zaken onder de 
aandacht te brengen bij uw 
gasten kunt u deze Roll-up 
banner bij de receptie plaatsen.

Prijzen vanaf €95,- per stuk  incl. ontwerp.

PRESENTATIE BORDEN

Wilt u uw mooie plattegrond ook duidelijk op 
een hard materiaal voor op de balie?
U kunt kiezen uit: karton, kanaalplaat, Forex, 
Aluminium en Trespa.

prijsvoorbeeld:
A3 op kanaalplaat nu met de aanbieding geen 
€42,95 maar €30,45

VLAGGEN

Bent u toe aan nieuwe vlaggen? 
Of staan er nog geen bij de 
entree? Ik ontwerp ze graag voor 
u! Tevens kan ik ze kant en klaar 
bij u laten bezorgen, eventueel 
met vlaggenmast en al.......
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€12,50

DRUKWERK

Heeft u al uw drukwerk al op orde?

Of toch nog even dat extra 
foldertje laten drukken? Het kan 
nog.

U heeft al 250 stuks A5 kaarten 
vanaf €125,- incl. ontwerp.

visitekaartjes folders


