
Een fraai stukje
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Een Promopuzzel is een origineel item 
waarmee u de aandacht van uw doelgroep 
trekt. In een mailing vestigt u hiermee 
op een orginele manier de aandacht op 
uw organisatie, doel, bedrijf of instelling. 
Legpuzzels worden lang, soms zelfs 
jarenlang, bewaard.

De puzzel kan ‘gewoon’ een mooi plaatje 
zijn. Het kan ook een symbool zijn voor: 
‘samenwerken’, ‘produceren’, ‘problemen 
oplossen’, ‘leren’ of ‘deel van een 
organisatie’. Wat de boodschap ook is, 
met puzzelen trekt u op een plezierige 
manier de aandacht. 

Mailing of weggevertje?
Als relatiegeschenk bij b.v. de opening 
van een gebouw, kerstpakket of 
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planopuzzel die samen met een 
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verstuurd kan worden. Als 
weggevertje is de minipuzzel, 
verpakt in een klein kartonnen 
vouwdoosje dat aan alle kanten 
bedrukt wordt een leuk idee.

Kleine oplages
Ook als u slechts een klein aantal 
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Promopuzzel aan het juiste adres. Puzzels 
zijn leverbaar vanaf 20 exemplaren.
Wij leveren diverse aantallen puzzel-
stukjes en formaten. U kunt voor iedere 
doelgroep een passende moeilijkheidsgraad 
bepalen. Toch kan het zijn dat u een 
speciale uitvoering zoekt. Als u uw wensen 
doorgeeft zullen wij u een passende 
prijsaanbieding doen.
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Legpuzzel in puzzeldoos

Kwaliteit
•   vervaardigd van echt (dik) puzzelkarton •   voorzien van kwalitatieve full-colour bedrukking
•   afgewerkt met een sterke, beschermende vernislaag zodat de puzzel minder snel beschadigd
•   representatieve uitstraling

Puzzels voor promotie:



Plano legpuzzels
De full-colour bedrukte puzzel (met alle 
stukjes in elkaar) is met een kartonnen 
onderligger verpakt in krimpfolie.De 
ontvanger ziet direct uw afbeelding en 
boodschap. Compact en ideaal om per 
post te versturen, bijvoorbeeld voor 
een mailing.

Legpuzzels in puzzeldoos
De ‘echte’ puzzel zit natuurlijk in een 
puzzeldoos. Deze kan geheel naar wens 
full-colour worden bedrukt, zodat uw 
boodschap optimaal zichtbaar is. Op de 
puzzeldoos kunt u veel informatie kwijt.

Minipuzzels
Kleine, full-colour bedrukte legpuzzeltjes. 
Handig verpakt in een full-colour bedrukt 
kartonnen vouwdoosje. De uv-lak van het 
doosje zorgt voor een mooie uitstraling. 
De minipuzzel is ideaal als weggever. Door 
zijn kleine formaat ook zeer geschikt voor 
mailings.
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Ontwerp
Door onze ruime ervaring in het ontwerpen 
en opmaken van puzzels en puzzeldozen, 
kunnen wij, in nauw overleg met u, voor 
een bijzonder schappelijk tarief snel en 
professioneel het ontwerp voor de puzzel 
en de eventueel bijkomende puzzeldoos 
verzorgen.

Uiteraard kunt u (of uw reclamebureau) 
ook zelf het ontwerp/opmaak voor de 
puzzel en de eventueel bijkomende 
puzzeldoos aanleveren. Hiervoor ontvangt 
u dan van ons instructies.

Meer info? Neem vrijblijvend contact op:

www.promopuzzel.nl
info@promopuzzel.nl



Speelkaarten en memory
Wij leveren ook speelkaarten met uw eigen 
bedrukking. De rugzijde, de speelzijde 
en het doosje van de bridge-, poker- en 
kwartetkaarten kunnen volledig naar wens 
bedrukt worden.
Ook voor memoryspellen met uw eigen 
bedrukking bent u bij ons aan het juiste 
adres. Een leuk, gezellig en educatief spel 
waarbij uw boodschap centraal staat.

Meer info? Neem vrijblijvend contact op:

www.promopuzzel.nl
info@promopuzzel.nl
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