HUP HOLLAND

HUP

Inspiration guide

HUP HOLLAND HUP!
Na de stille sportzomer van 2020 belooft die van 2021 weer een oranje kleur te krijgen!
Op de agenda van 2021 staan zowel het EK Voetbal als de Olympische Spelen in Tokyo en de
Grand Prix in Zandvoort. Daarnaast is ook het wielerseizoen weer in volle gang en behalen
onze Nederlandse sporthelden al mooie overwinningen.

Hoe we sport dit jaar ook mogen beleven, met een beetje creativiteit kom je heel ver.
Want ook thuis in je eigen "bubbel" kun je een fanatieke supporter zijn en helemaal opgaan in
het spel!

Wil jij je medewerkers ook laten delen in het heerlijke "oranje-gevoel", maar heb je een beetje
inspiratie nodig? Deze flyer staat boordevol leuke ideeën voor de komende sportzomer.

Team Webo
VERSTUREN?
Wil jij jouw collega's graag thuis verrassen met
een leuke oranje gift? Wij verzorgen het gehele
traject

van

pakketten

idee

worden

tot

verzending

geleverd

in

voor

een

je.

Alle

standaard

bruine of witte postdoos en thuisbezorgd door
DHL of PostNL.
Wil je liever een gave custom made doos?
Vraag dan even naar de mogelijkheden, prijzen en levertijden!

TOCH GRAAG EEN BEETJE ANDERS?
Geen probleem! Neem contact met ons op via sales@weboprom.nl of 036 767 0330 en
we denken graag met je mee hoe we jouw thuiswerkende toppers kunnen verassen!

#GAdgets
geen pomp nodig!

SeatZac
Bekijk jouw favoriete sport lekker comfortabel vanuit je eigen lekkere SeatZac!
De SeatZac is een handige opblaasbare lucht zitzak die je overal mee naartoe neemt. Hij
weegt 750 gram en is opgevouwen makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde draagtas. Voor
het opblazen van de lucht zitzak is geen pomp nodig, de SeatZac bestaat namelijk uit twee
luchtzakken die je in de lucht moet bewegen zodat ze zich vullen met lucht. Wanneer de
luchtzakken vol zitten rol je het uiteinde van de SeatZac minimaal 4x op en met de sluiting
maak je de lucht zitzak dicht.
De

SeatZac

is

gemaakt

van

parachutezijde

en

is

hierdoor

ijzersterk.

lichaamsgewicht voor de lucht zitzak is 100 kg. De SeatZac is waterbestendig.
Afname per 16 stuks.

Prijs op aanvraag.

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

Het

maximale

#GAdgets
Armstoel opblaasbaar
Opblaasbare PVC-fauteuil met comfortabele rugleuning en
versterkt zitvlak in diverse kleuren.

Bedrukking >> logo in 1 kleur op 1 positie.

€ 12,95 p/st.
Prijs bij 100 stuks: € 9,50 p/st.
Prijs bij 250 stuks: € 7,25 p/st.
Prijs bij 50 stuks:

in 3 kleuren!

Opblaasbare
voetbalstoel
Leuke opblaasstoel in de vorm van een
voetbal.
Voorzien van 2 handige bekerhouders.

Bedrukking >> logo in 1 kleur op 1 positie.

€ 27,50 p/st.
€ 22,75 p/st.
Prijs bij 250 stuks: € 17,95 p/st.
Prijs bij 50 stuks:

Prijs bij 100 stuks:

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

#GAdgets
True wireless
oordopjes
FEATURES

True Wireless oordopjes
Stootvast design
SIRI compatible
GPS combatible
Automatisch koppelen
Pop up status scherm
Ook draadloos op te laden
Bluetooth naam in te stellen
In - Ear detectie (muziek pauzeert
wanneer dopjes uit het oor gehaald
worden en start wanneer weer in het oor
gestopt worden.
Play/ Pauze - Vooruit/ Achteruit
Krachtige 8D geluidskwaliteit

Bedrukking >> 2 kleuren op 1 positie

€ 18,95 p/st.
€ 16,95 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 14,95 p/st.
Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

uniek design!

Ook eenvoudig draadloos

Stootvast design

op te laden

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

Pop up status scherm

#GAdgets
€ 24,50 p/st.
€ 19,95 p/st.
Prijs bij 50 stuks: € 16,95 p/st.

Prijs bij 10 stuks:

Prijs bij 25 stuks:

Mini voetbaltafel
Leuke mini voetbaltafel. Handig op tafel of bureau te plaatsen.

SPEEL JE EIGEN EK!

Zelf monteren.
Afmeting 50 x 52 x 9 cm.

Bedrukking >> logo in 1 kleur op 1 positie.

BBQ schort
BBQ-schort van 600D polyester met voetbalveldprint.
Inclusief spatel, vork, tang en 1 handschoen.

Bedrukking >> logo in 1 kleur op 1 positie.

€ 15,95 p/st.
€ 13,75 p/st.
Prijs bij 100 stuks: € 12,25 p/st.

Prijs bij 25 stuks:

Prijs bij 50 stuks:

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

#GAdgets
Sublimatie teenslippers
Deze

comfortable

sublimatie

teenslippers

hebben

PVC

bandjes.

De

zool

van

de

teenslipper is gemaakt van rubber met een polyester top laag. Dit zijn de perfecte
slippers voor een warme zomerse dag of tijdens water activiteiten. Maat M 36-39,
maat L past 40-43. Leuk detail: Geleverd in stansplaat. Zelf eenvoudig in elkaar te
zetten!

Bedrukking >> full colour sublimatie print

gadget factor:
diy slippers!

€ 8,95 p/paar
€ 7,50 p/paar
Prijs bij 100 stuks: €6,25 p/paar

Prijs bij 25 stuks:

Prijs bij 50 stuks:

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

TOP 10 populaire
fan items
SCHMINK STICK
Body

paint

stick,

vlag.

In

een

zilverkleurige

behuizing met een transparante dop.

€ 1,50 p/st.
€ 1,25 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 0,99 p/st.

Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

PARTYSET HOLLAND
31-delige partyset. Inhoud: zes bordjes, zes
bekers, zes rietjes, zes rolfluiten, zes servetten
en een tafelkleed.

€ 2,50 p/st.
€ 2,15 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 1,95 p/st

Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

HANDKLAPPER
Handklapper om van elke wedstrijd een
feestje te maken.
Prijs bij 250 stuks:
Prijs bij 500 stuks:

€ 0,49 p/st.
€ 0,35 p/st

HOLLAND BRIL
Bril met Nederlandse vlag in de glazen.

€ 0,95 p/st.
Prijs bij 250 stuks: € 0,85 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 0,80 p/st

Prijs bij 100 stuks:

KUSSEN HOLLAND
Kussen in wit en oranje met de tekst Holland.
35x40 cm.
Prijs bij 250 stuks:
Prijs bij 500 stuks:

€ 2,45 p/st.
€ 2,15 p/st

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

TOP 10 populaire
fan items
STROHOED HOLLAND
Strohoed met een oranje band met de tekst
Holland en rood, wit, blauwe vlag. Geschikt
voor volwassenen.

€ 2,50 p/st.
€ 2,15 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 1,95 p/st

Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

COWBOYHOED HOLLAND
Feestelijke oranje hoed met Holland kleuren
op de band en tekst Hup Holland. Geschikt
voor volwassenen.

€ 2,25 p/st.
Prijs bij 250 stuks: € 2,00 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 1,85 p/st.

Prijs bij 100 stuks:

KLAPSJAAL HOLLAND
Holland

supporters

klapsjaal

met

in

grote

letters de tekst Holland. De sjaal heeft twee
harde

schijven

in

de

uiteinden

waardoor

extra hard te klappen is.

€ 1,75 p/st.
Prijs bij 250 stuks: € 1,60 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 1,45 p/st.

Prijs bij 100 stuks:

RUGZAKJE VOETBAL
Tas met groot hoofdvak met trekkoordsluiting.
Voetbal print zit standaard op iedere tas.
210D van Polyester.

€ 0,95 p/st.
€ 0,70 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 0,60 p/st.

Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

RUGZAKJE T-SHIRT
Nylon rugzakje, 520 x 420 mm.
In vorm van een voetbalshirt.

€ 2,75 p/st.
€ 1,95 p/st.
Prijs bij 500 stuks: € 1,75 p/st.

Prijs bij 100 stuks:

Prijs bij 250 stuks:

Prijzen netto excl. BTW en verzendkosten. Zolang de voorraad strekt

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN FOUTEN OF PRIJSWIJZIGINGEN

ALLE PRIJZEN ZIJN PER STUK, NETTO, EXCLUSIEF BTW EN VERZENDKOSTEN.

ITEMS LEVERBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

LEVERTIJDEN VERSCHILLEN PER ARTIKEL.

ANDER IDEE? WE DENKEN GRAAG MEE!

STANDAARD ZULLEN DE GOEDEREN/ LOSSE ONDERDELEN VAN HET PAKKET
NAAR EEN GEWENSTE LOCATIE VERZONDEN WORDEN.
INDIEN GEWENST KUNNEN WIJ DE PAKKETTEN VOOR JULLIE SAMENSTELLEN, INPAKKEN
EN VERZENDEN NAAR EEN VERZAMELADRES OF AFZONDERLIJKE ONTVANGERS.
HIERVOOR ZULLEN VERPAKKINGS-, HANDLING EN VERZENDKOSTEN BEREKEND
WORDEN.
DE KOSTEN HIERVAN ZIJN O.A. AFHANKELIJK VAN HET AANTAL ITEMS, FORMAAT EN
AANTAL ADRESSEN EN ZULLEN WORDEN GEOFFREERD ZODRA WIJ BOVENSTAANDE
INFORMATIE HEBBEN ONTVANGEN. VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

sales@weboprom.nl
www.webopromotion.nl
036 767 0330

