
               inside NFC PEN 
It’s what’s inside that matters.

Verbind analoog schrijven en adverteren met de inter actieve 
wereld met behulp van NFC technologie. Met de geïntegreerde 
uma NFC TAGS ga je verder dan adverteren en het verzenden 
van digitale informatie. Perfect voor contactgegevens,  
visitekaartjes, video boodschappen, product- of afbeeldings-
films, website- of socialemediapagina’s, verkoopdocumentatie 
zoals productcatalogi, etc.

SPECIALE 

ACTIE



0-0133 KG-SI GUM: Soft touch  
balpen, driehoekige vorm,  
witte clip en verchroomde punt.
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0-0133 KG-SI GUM  ( 8-0855)
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50-1665

50-0326

 8-0855

TRINITY KG SI GUM
0-0133 KG SI GUM

Hoe werkt NFC?
Near Field Communication, of NFC, is een inter-
nationale communicatiestandaard voor draadloos 
uitwisseling van gegevens over korte afstanden. 
Om de informatie te transporten via NFC worden 
smartphone of tablet in de buurt van een voor-
geprogrammeerde NFC-TAG gehouden die een 
specifieke toepassing of functie in het apparaat 
activeert.
In de uma inside NFC-PEN’s bevindt de NFC-TAG zich 
direct onder het inside NFC-logo aan de binnen-
kant. Dit zorgt voor een eenvoudige overdracht 
van informatie naar de smartphone of tablet.
Verbind analoog schrijven en adverteren met de 
interactieve wereld met uma inside NFC-PEN’s.

• Contactgegevens als BusinessCard
• Sociale media websites
• Homepages of landingspagina’s
• Response tracking per landingspagina
• Films en productvideo’s
•  Verkoopdocumentatie (catalogi,  

brochures, flyers etc.)
• Dagelijkse campagnes, menu’s, recepten
• Campagnes en aanbiedingen etc.

Ideeën voor uw voorgeprogrammeerde 
informatie:

uma® inside NFC PEN / 0-0133 KG-SI GUM 
  

PRIJS AANBIEDING (0-0133 KG-SI GUM)
incl. 1-kleurendruk op de clip (uw logo)
incl. 1-kleurendruk op de houder (uw logo)
incl. NFC TAG en codering en  
1-kleurendruk NFC-logo (op corresponderende NFC-TAG-positie)
incl. en instelkosten *
 
1 000 pcs. € 1.96 / stuk
3 000 pcs. € 1.79 / stuk
5 000 pcs.  € 1.75 / stuk 
 
* excl. vracht- en verpakkingskosten

SPECIALE AANBIEDING
gratis bezorging
voor bestellingen tot september 2021



RECYCLED
PET PEN PRO
antibacterial

ANTIBACTERIEEL  

ANTIVIRAAL

GERECYCLED 

KLIMAATNEUTRAAL

Effectief tegen 
COVID-19

SPECIALE 

ACTIE



RECYCLED PET PEN PRO antibacterial
0-2250 ANTIBAC

0-2250 ANTIBAC: Deze Europese rPET balpen is gemaakt van gerecyclede 
pet flessen. Het heeft een antibacteriële en antivirale werking. Antibac 
zorgt met behulp van zilverionen voor een aantoonbare vermindering van 
de groei van bacteriën met meer dan 99,9%.

De voordelen van antibac rPET balpen zijn:
• Effectief tegengaan van bacteriegroei met 99,9%

• Antibacterieel

• Gerecycled

• Milieu vriendelijk

• Europees fabricaat

Minimale afname 1 000 stuks 
Reclame mogelijk op houder en clip

0-2250 ANTIBAC  ( 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200
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57-0002
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57-0001

57-0012

57-0021

57-7710

 8-0854

Clipdrücker
clip push-button

Oberteil
upper part

Schaft
barrel

T ➀ 30 x 8 mm
S ➁ 40 x 20 mm

S ➂ + ➃ 55 x 13 mm

0-2250 ANTIBAC  

• Antiviraal

• Klimaat neutraal

• Langdurig en duurzaam gebruik

• ISO  22196 en 21702 getest 

AANBIEDING:
Incl. 1 kleur opdruk op 1 positie 
en instelkosten * 
 

1 000 pcs. € 0,69 / stuk

3 000 pcs. € 0,63 / stuk

5 000 pcs. € 0,61 / stuk 
* excl. vracht- en verpakkingskosten

SPECIALE AANBIEDING
gratis bezorging
voor bestellingen tot  
september 2021

www.prosales.nl 
info@prosales.nl 
☎ 0226-341082


