


Erreichen Sie all Ihre Kunden mit unvergesslichen 
Werbekampagnen.

Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl an Produkten 
von höchster Qualität, die Sie bis ins letzte Detail 
personalisieren können.

Camaloon steht für:

One person, one product.

Höchste Qualität.

Neueste Drucktechniken.

Eigenproduktion in Europa.

Auf Sie zugeschnittene Lieferfristen.

1. Buttons

2. Magnete 

3. Spiegels
 
4. Mokken

5. Stickers

6. Zak

7. T-shirts

8. Sweatshirts

9. Cases

Neem nu contact op met je agent sales@camaloon.com

mailto:sales%40camaloon.com?subject=


Berichten die heel ver reiken

Buttons

Bereik elk van je 
klanten. 

Een klein details 
met een grote 
impact.



Alle vormen en 
afmetingen.

Verrassende 
afwerkingen, 
inclusief verguld of 
lichtgevend.



Magneten
Ze zullen je bericht elke dag zien

We openen 
de koelkast 
gemiddeld zes 
keer per dag. 

De beste reclame 
zie je niet alleen 
op de televisie.



Creëer flexibele 
magneten die zich 
aan alle volumes 
aanpassen.

Fotokwaliteit. 
Flexibiliteit. 
Hechting. Voelt 
aan als zijde.
Alle vormen en 
afmetingen om 
zich perfect aan 
je ideeën aan te 
passen.

Flexibele 
magneten

Magneten met 
een button. Ruim 
assortiment 
vormen, 
afmetingen en 
afwerkingen van 
mat tot verguld.

Stijve 
magneten

Voeg waarde toe 
aan je campagnes 
met een 
gepersonaliseerd 
product dat iets 
onontbeerlijks 
wordt voor al je 
klanten. 

Praktisch en 
origineel.

Stevige 
magneten met 
flesopener



Weerspiegelt je merk

Vorm je promoties 
om tot unieke 
attenties voor je 
klanten. 

Met een 
praktische ronde 
vorm, beschikbaar 
in twee 
afmetingen en 
matte, glanzende 
of zelfs vergulde 
afwerking.

Spiegels



Grote herinneringen

Veel meer dan 
promoties. 

Vorm je merk om 
tot zijn favoriete 
mok. 

Altijd bij je klanten.

Onze mokken zijn 
van keramiek, wit 
aan de buitenkant 
en vol kleur 
binnenin.

Mokken



Aantrekkelijke campagnes

Stickers

Creëer p(l)akkende 
promoties. 

De 
gepersonaliseerde 
stickers hechten 
zich op welk glad 
oppervlak ook en 
zijn bestendig, ook 
tegen regen



Elke vorm is 
mogelijk met de 
nauwkeurigste 
snede.



Toon het verschil

Zak

Ga de straat op 
met je klanten. 

Personaliseer 
stoffen zakken van 
de beste kwaliteit 
voor in de stad. 

De meest 
gedragen 
modellen en 
seizoenskleuren 
om te combineren 
met al je 
campagnes.



Gym
Breng je 
campagnes in 
vorm.

Organic
100% organisch 
katoen. 100% 
modern.

Premium
De beste kwaliteit, 
verfrissende 
kleuren.

TNT Polimeric 
Bag
Degelijkheid en 
duurzaamheid.



Voor al ons textiel gebruiken we de nieuwste 
druktechnologie voor grote hoeveelheden met de 
mogelijkheid tot personaliseren en precies gesneden 
stukken.

Indrukwekkend

Jouw merk, jouw kleuren

Betrouwbare reproductie van je bedrijfskleuren. 

We kalibreren jouw pantonekleuren voor een 
perfect resultaat.



Promoties die in trek zijn

T-shirts

T-shirts met 
moderne snit? 

Ja, bij Camaloon 
beschik je over alle 
modellen en alle 
mogelijkheden. 

Val op met een 
modieuze snit en 
seizoenskleuren.



Premium
Versier al je 
campagnes.

Organic
100% organisch 
katoen. 
100% stijl.



Stedelijke attitude

Sweatshirts

Als je eens iets 
anders zoekt, 
durf dan met de 
gepersonaliseerde 
sweatshirts. 

Met en zonder 
kap, organisch 
of premium. 
Creëer de 
meest stedelijke 
campagnes.





Gepersonaliseerde technologie

Cases

Bij Camaloon kun je personaliseren 
tot op je elektronische apparaten: 
iPhones, Samsungs en iPads. 2D- en 
3D-cases, voor ideeën die binden.



Veel meer dan 
gepersonaliseerde producten.

Neem nu contact op met je agent sales@camaloon.com

mailto:sales%40camaloon.com?subject=

