Originele promotiegeschenken!
Verras uw klanten!

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com
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Uw voordelen.
Laat u overtuigen.

6 landen.
Onze promotion products zijn in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk,
Nederland, België en Frankrijk verkrijgbaar.

15 jaar ervaring.
Wij werken alleen samen met de beste fabrikanten om u een topkwaliteit
tegen de allerbeste prijs te kunnen leveren.

30 verschillende modellen.
En op aanvraag nog veel meer.

Ons assortiment. In één oogopslag.
USB-sticks

vanaf pagina 4

Exclusief
Bestsellers

5000 tevreden klanten.
Wij leveren zowel aan kleine bedrijven, als aan de publieke sector en
internationale wereldconcerns. Voor elke wens hebben wij het perfecte
product in de aanbieding.

Uitzonderlijke producten
Bestelproces
Services
Gepersonaliseerde USB-sticks

Webkey
100 000 gepersonaliseerde 3D-modellen.

vanaf pagina 18

Zo vinden uw klanten de weg naar uw website.

Laat uw fantasie de vrije loop. Het maakt niet uit waarvoor u kiest: uw
logo of een specifiek voorwerp. Het is allemaal mogelijk.

Powerbanks

vanaf pagina 20

Noodstroom voor onderweg.

1 500 000 bedrukte producten.
U kunt USB-sticks of andere producten laten bedrukken of graveren.
Wij bieden u graag advies.

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 604 99 98 | michel.vandrie@arp.com

Reisartikelen
Altijd en overal te gebruiken.

vanaf pagina 25
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titel > ondertitel
USB-sticks
> exclusief
Uit uw idee ontstaat een uniek product.

Uw eigen creatie.

Uw succes is ook ons succes.

Uw logo of product als 3D-USB-stick.
Mag. (FH) Petra Kaufmann

Reclame anders bekeken, USB-sticks in 3D. Wilt u een USB-stick in de
vorm van uw eigen bedrijfslogo of een specifiek product? Laat uw fantasie de vrije loop en stuur ons uw ideeën op.

Kleur / vorm:

individueel uit te kiezen

Verpakking:

optioneel verkrijgbaar

Materiaal:

PVC | kunststof | plastic| metaal

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

x

x

x

x

x

USB 2.0

USB 3.0

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Brand Manager Chocolate Bars
MARS AUSTRIA OG

1. Uw idee
Laat uw creativiteit de vrije
loop. Stuur ons een afbeelding of schets van het product of logo dat u als USBstick in 3D wilt laten maken.

2. 3D-tekening
Wij gaan na of uw idee haalbaar is en maken een gratis
3D-tekening. Op basis van die
tekening en onze offerte kunt
u dan wel of niet voor de aankoop kiezen.

3. Optioneel 3D-voorbeeld
Aan de hand van een eerste
3D-voorbeeld kunt u de uiteindelijke vorm en kleur van
uw product controleren en
goedkeuren. Het eerste voorbeeld kan daarna ook meermaals worden besteld.

4. Productie / verpakking
Uw opdracht wordt binnen 4
en maximaal 6 weken uitgevoerd. Uw unieke USB-stick
in een uitstekende verpakking
is het perfecte geschenk voor
uw klanten.

«USB-sticks verenigen reclame met praktische voordelen. Er bestaat
geen betere combinatie. De Snickers USB-sticks werden door ARP uiterst professioneel vervaardigd. Het eindproduct ziet er fantastisch
uit en onze medewerkers en klanten zijn erg enthousiast.»
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USB-sticks > exclusief
PIN Security Stick.

Quicksilver Stick.

Uw succes is ook ons succes.

Premier Stick.

Daniela Fuchs
Hoofd Verkoop
Jungfraubahnen Management AG

Jungfraubahnen is een toeristische onderneming die USB-sticks gebruikt om wereldwijd reclame te maken. Wij laden de nodige informatie op de USB-sticks en leveren die vervolgens aan klanten over de
hele wereld. De USB-sticks zijn handig en perfect voor onze verkoopactiviteiten. De kwaliteit van ARP heeft ons overtuigd.

Zilver

Wit

Zilver

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
61 × 18 × 8 mm
Beschikbare plek: 35 × 12 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
67 x 22 x 9 mm
Beschikbare plek: VK: 260 × 160 mm / AK: 450 × 160 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
plastic

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
32 × 12 × 6 mm
Beschikbare plek: 27 × 10 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

-
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USB 3.0

USB 3.0 – Super Speed.
USB 2.0
max. 0,5 Gbps

USB 3.0
max. 5 Gbps

Gegevensbescherming met een pincode.
Met de USB 3.0 kunnen
gegevens en documenten tot 10× sneller worden overgedragen! De
USB 3.0-sticks zijn natuurlijk neerwaarts compatibel
met USB 2.0.

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

U kunt de gegevens op deze
stick met een persoonlijke pincode beschermen. Na drie mislukte toegangspogingen worden de gegevens op de stick
automatisch gewist. Het heeft
dus geen zin om pincombinaties uit te proberen.

USB 2.0

USB 2.0
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USB-Sticks > Bestsellers
Aluminium Stick Pro.

White Stick.

Style Stick.

Rainbow Stick.

Blauw Zilver Zwart

Wit

Zilver Goud

Verkrijgbaar in alle kleuren.

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
67 × 17 × 7 mm
Beschikbare plek: 45 × 10 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
75 × 20 × 7 mm
Beschikbare plek: 42 × 14 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
plastic

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
39 × 12 × 5 mm
Beschikbare plek: 26 × 10 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
58 × 19 × 10 mm
Beschikbare plek: 25 × 14 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal | hout

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 3.0

Preview.

Preloads.
Alle USB-sticks kunnen met een preload worden afgeleverd. U geeft ons
uw bestanden en wij doen de rest.
Het maakt niet uit waarvoor u kiest:
een video, afbeelding, document of
presentatie. Wij maken het allemaal
mogelijk.

USB 2.0

Meer services vindt u op pagina 12.

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Wanneer u een offerte aanvraagt,
tonen wij u al in korte tijd een voorbeeld zodat u weet hoe het eindproduct er zal uitzien. Wij passen
het product volledig naar uw wensen aan.

Meer services vindt u op pagina 12.
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USB-Sticks > Speciale producten
Key Stick.

Dual Stick.

Uw succes is ook ons succes.

Credit Card Stick.

Laura Mooser, Marketing Assistant
THE BÜRGENSTOCK SELECTION, Katara Hospitality Switzerland AG

-Go
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« Voor onze salesactiviteiten, zoals bijvoorbeeld beurzen en klantenbezoeken, waren wij op zoek naar het ideale promotiegeschenk. ARP
werkte al samen met een van onze partnerhotels. Onze keuze was
dan ook snel gemaakt. De USB-sticks in de vorm van een kredietkaart
zijn super licht en handig en ideaal als reclameproduct.»

Zilver Goud Antraciet

Rood

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
57 × 25 × 3 mm
Beschikbare plek: 39 × 9 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
68 × 17 × 7 mm
Beschikbare plek: 35 × 13 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

Groen Blauw Oranje Paars

Grijs

Zilver

Zilver

Zwart

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking of gravure
Afmetingen:
87 × 55 × 5 mm
Beschikbare plek: 84 × 51 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
metaal

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

-
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USB 2.0

USB 2.0

USB On-The-Go.
Gegevensuitwisseling tussen computers en smartphones. USBsticks met OTG beschikken over twee verschillende aansluitingen. Een klassieke USB-aansluiting en een micro-USB-aansluiting.
Voorwaarde: enkel voor smartphones met OTG-ondersteuning
(bijvoorbeeld de huidige apparaten van Samsung of HTC).

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

USB 2.0
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USB-sticks > Services
Verpakkingen.

Services.
Wij bieden nog veel meer.

Meer informatie via
www.promo-arp.com

Preloads.

Wanneer u een offerte aanvraagt, tonen
wij u al in korte tijd een voorbeeld zodat
u weet hoe het eindproduct er zal uitzien.
Wij passen het product volledig naar uw
wensen aan.

Read-Only Partition.

Product-ID.
Uw medewerkers sluiten hun eigen USBsticks zomaar op uw systeem aan? Kent u
dat probleem? U loopt met andere woorden voortdurend het risico dat virussen of
andere schadelijke software zich in uw systeem nestelen. Door aan reclameproducten een product-ID te koppelen, wordt dat
risico tot een minimum beperkt.

U kunt uw gegevens, presentaties of zelfs
software in een niet-verwijderbaar USBgedeelte laten kopiëren. Zo blijven uw gegevens altijd op de USB-stick beschikbaar.
De overige geheugencapaciteit kan normaal/vrij worden gebruikt.

USB-naam.
Personaliseer uw USB-sticks tot in het
kleinste detail door ze een naam te geven.
Zo wordt de klant verrast wanneer hij de
stick op een apparaat aansluit.

kiezen uit een ruim assortiment aan verpakkingen die uw geschenk
nog origineler maken.

Preview.

Alle USB-sticks kunnen met een preload
worden afgeleverd. U geeft ons uw bestanden en wij doen de rest. Het maakt niet
uit waarvoor u kiest: een video, afbeelding,
document of presentatie. Wij maken het
allemaal mogelijk.

Wij leveren de ideale verpakking voor uw promotiegeschenk. U kunt

Whiteframe

BlackBox

Quick Service.

NAME

Uw evenement of beurs begint volgende
week en u heeft nog steeds geen promotiegeschenk? Maak gebruik van onze Quick
Service (96 uur) voor een aantal geselecteerde modellen en bestel uw USB-sticks
met gravure of digitale bedrukking bij het
ARP Promotion Products Team.

96

Aluminium box

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com
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USB-sticks > bestelproces

USB-Sticks > gepersonaliseerde USB-sticks

Bestelproces

USB-sticks – uw creativiteit kent geen grenzen.
Wij passen het product volledig naar uw wensen aan.

1.

Kies de gewenste USB-stick.

Ontwerp uw eigen USB-stick van top tot teen. Van de geheugencapaciteit tot de kleinste technische specificaties. Van de juiste kleur tot
het passende materiaal. De keuze is aan u!

en nog veel meer.

2.

Binnenwerk

Bepaal de geheugencapaciteit.
4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

• USB 3.0 / USB 2.0

64 GB

• De minimale lees- en schrijfsnelheden kunt u zelf bepalen
• Geheugentype: keuze uit SLC, MLC, TLC
• Controllers gefabriceerd door o.a. Samsung, Toshiba, enz.

3.

4.

• Read-only-functie
• Benaming (PID & VID)

Kies voor bijkomende services:
96
NAME

5.

• Preload-functie

Kies de passende Pantone-kleur voor uw logo
of kies voor een gravure.

Kies de gewenste bestelhoeveelheid (minimum 100 stuks).

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Contact.

Behuizing

Voor prijsaanvragen of
bestellingen kunt u met ons
contact opnemen.

• Materiaal: plastic, metaal, hout, enz.

Tel. 043 855 00 00
E-mail: verkoop.nl@arp.com

• Accessoires (sleutelring, lanyard enz.)

• Vorm van de behuizing (afmetingen en gewicht) zelf te bepalen
• Beschermdop
• Diverse kleuren en kleurencombinaties in Pantone mogelijk.
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titel > ondertitel
Webkey
> Zo vinden uw klanten de weg naar uw website.

Webkey.
Zo vinden uw klanten de weg naar uw website.

g de
Verhoo
op
reacties
ings.
uw mail

Webkey.

Gebruikstoepassingen.

Een webkey is een bedrukte ﬂyer waarin een USB-geheugen is geïnte-

• Crossmedia-campagnes

greerd. In de webkey kunt u een link naar uw online shop of naar een

• Flyers/selfmailers

winactie opslaan. Webkeys zijn ideaal voor brochures, reclamepost,

• Lancering van nieuwe websites

bijlagen of direct mails.

• productinformatie
• Mailings

Verschillen met de klassieke USB-stick

• Als bijlage in tijdschriften

In tegenstelling tot een normale USB-stick, kan op een webkey enkel

• Uitnodigingen voor evenementen

een directe link naar een website worden opgeslagen. Wanneer een

• Bedrijfsinformatie

gebruiker de webkey aan zijn apparaat aansluit, wordt hij automatisch

• Klantaanbiedingen

naar de gekoppelde website geleid.

• Toegang tot verborgen websites
• Exclusieve aanbiedingen
• Online winacties
• E-catalogus en online brochures
• Aanbiedingen voor trainingen, cursussen enz.

Uw voordelen.
+ Webkeys worden vaker geopend dan nieuwsbrieven
+ Het is mogelijk om het aantal mailings nauwkeurig te tellen
(u kunt namelijk nagaan hoe vaak uw website wordt
opgeroepen)
+ Verrassingseffect
+ U kunt de vormen en kleuren volledig naar uw wensen
aanpassen
+ Uw brochure is veel meer dan alleen maar een gedrukt
medium
+ De inhoud op uw website kan gemakkelijk worden bijgewerkt
+ U hoeft geen rekening te houden met auteursrechten
+ De webkey is niet afhankelijk van een bepaald besturingssys-

Webkey

USB-sticks

Autostart

Websites worden automatisch geopend

Op USB-sticks wordt er een virtuele partitie aangemaakt

Ondersteunde systemen

Windows 2000 en hoger
Mac OS X

• Windows (configuratie van antivirussoftware gedeeltelijk
nodig)
• Mac OS X

teem (bv. Windows + Mac)
+ U en uw klanten zijn voor de volle 100 procent beschermd
tegen virussen
+ U kunt op een originele manier reclame maken, zowel in
B2B- als in B2C-bereiken

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Geheugencapaciteit

Enkel een link (bv. www.arp-promotionproducts.com)

1 – 256 GB

Gegevens opslaan

Niet mogelijk

Mogelijk

Kosten

Laag, omdat er geen ﬂashgeheugen nodig is

Hoger, omdat er een ﬂashgeheugen nodig is

Verspreiding van virussen

Niet mogelijk

Mogelijk
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Powerbanks > Bestsellers

Uw creativiteit. Uw design.

Powerbank. 5200 mAh | 10400 mAh.

Uw idee in 3D.

Powerbanks > Nieuwigheden
Powerbank. 4000 mAh.

Powerbank Tube. 2600 mAh.

Rood

Rood

j ARP!

bi
Nieuw

als
erbanks
3D-pow eschenk.
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promoti

Wit

Minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
5200 mAh: 102 × 65 × 16 mm
10400 mAh: 110 × 72,5 × 24 mm
Beschikbare plek: 5200 mAh: 61 × 68 mm
10400 mAh: 61 × 59 mm
Bijzonderheid:
2 × USB-aansluitingen
Materiaal:
plastic | metaal

Naast onze 3D-USB-sticks produceren wij vanaf nu met hetzelfde oog
voor detail kwalitatieve, gepersonaliseerde powerbanks.
Uw product in een origineel design maakt het voor uw klanten mogelijk om hun smartphone overal ter wereld op te laden. 3D-powerbanks
zijn een uniek en handig promotiegeschenk.

Extra accu voor onderweg

Geel

Groen Blauw Wit

Zwart

Minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
116 × 65 × 8 mm
Beschikbare plek: 90 × 55 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Bijzonderheid:
smartphones kunnen tot 2× worden opgeladen
Materiaal:
plastic | metaal

Geel

Groen Blauw Zilver Zwart

Minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
92 × 25 × 25 mm
Beschikbare plek: 75 × 17 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Bijzonderheid:
smartphone kan 1 x worden opgeladen
Materiaal:
plastic | metaal

Kwaliteit.
Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks

Verkeert u in een noodsituatie en uw accu is bijna leeg?
ARP schiet te hulp! Met de powerbank van ARP laadt u uw smartphone of tablet onderweg gemakkelijk weer op.
De powerbank kan via een USB-aansluiting direct met een pc,
notebook of een adapter worden opgeladen.

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Kleur / vorm:

individueel uit te kiezen

Verpakking:

optioneel verkrijgbaar

Materiaal:

PVC | kunststof | plastic

Capaciteit:

2200 | 2600 | 3000 mAh

De powerbanks van ARP beschikken over een sterke accu en leveren buitengewone prestaties. Een iPhone 6 kan met de Powerbank 5200 mAh tot drie keer toe worden opgeladen.
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Kantoorbenodigdheden > muismatten en microvezeldoekjes
Muismatten.

Microvezeldoekjes.

Kantoorbenodigdheden > pennen & kleine geschenken
Touchpen.

Presenter Pure.

-1

2-in

i

min

slim

Wit

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
195 × 240 mm
Beschikbare plek: 195 x 240 mm
Materiaal:
PVC gedetailleerde structuurfolie 400 μ, krasbestendig

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
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Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
150 × 150 mm
Beschikbare plek: 150 × 150 mm
Materiaal:
microvezel

Zilver Zwart

Minimale bestelhoeveelheid:
100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
2-in-1: 120 × 9 × 9 mm
mini: 50 × 8 × 8 mm
slim:
135 × 8 × 8 mm
Beschikbare plek: 2-in-1: 30 × 5 mm
mini: 20 × 5 mm
slim:
40 × 5 mm
Materiaal:
plastic | metaal

Wit

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Personalisering: bedrukking
Afmetingen:
120 × 33 × 9 mm
Beschikbare plek: 70 × 29 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Materiaal:
plastic | metaal
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Reisartikelen > Tassen
Tassen.

Minimale bestelhoeveelheid: 100 stuks
Uitvoeringen:
notebooktassen, tablet cases en koffers
Beschikbare plek: op aanvraag
Materiaal:
neopreen, leder, kunstleder, PET, polyester

ARP Nederland BV | Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht
Tel.: 043 855 00 00 | verkoop.nl@arp.com

Reisartikelen > Adapters
12 V USB-autolader.

Travel Adapter.

Rood

Wit

Zilver Wit

Zwart

Minimale bestelhoeveelheid:
100 stuks
Personalisering:
bedrukking
Afmetingen:
70 × 32 mm
Beschikbare plek: 25 × 19 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Bijzonderheid: LED-verlichting – zet uw reclame in de schijnwerpers.

Zwart

Minimale bestelhoeveelheid:
50 stuks
Personalisering:
bedrukking
Afmetingen:
60 × 54 × 58 mm
Beschikbare plek: 15 × 15 mm
Verpakking:
optioneel verkrijgbaar
Bijzonderheid:
adapter voor 150 landen
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Neem contact met ons op.
Wij kijken uit naar uw project.

David Vandewinkel
ARP Nederland BV

Laat nu
Bn 3D-US
e
g
i
e
w
u
aken!
stick m

Voor projectaanvragen en grote bestellingen staat ons team van specialisten u graag persoonlijk te woord.
Tel. 043 855 00 00
verkoop.nl@arp.com

Uw succes
is ook ons succes.
Richard Bus
Marketing PPS department
HP Netherlands, Amstelveen

«ARP heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt! Dat verdient een groot compliment!
Wij wilden een 3D USB-stick in vorm van
onze OﬃceJet Pro X-printer. Intussen hebben meerdere partners bij ons al bestellingen aangevraagd.»

Meer informatie + ons actueel assortiment via
www.promo-arp.com

