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DIGITALE
INNOVATIEVE
MEERWAARDE IN  
ONZE BESTSELLER.

GROENE 
STROOM

GEPRODUCEERD 
MIDDELS

Deze high-tec balpen met NFC-tag connect digitale 
informatie op een spectaculaire manier.

SENATOR® CONNECTED PENS
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Marketing tools 
Link naar de website, prijslijsten, 
catalogi en flyers, op ieder  
moment in te zien

Video‘s 
Aanbod van producten  
en diensten

Visitekaartje  
Met alle belangrijke 
contactinformatie, inclusief 
belfunctie

Aanbiedingen 
Speciale kortingscodes die 
verzilverd kunnen worden

Gebruiksvoorbeelden:

senator® levert de Challenger balpen met  
geïntegreerde NFC-tag voor het contactloos delen 
van digitale informatie.

Zodra een NFC compatible smartphone tegen de 
voorgeprogrammeerde NFC-tag wordt gehouden, 
verschijnt op het scherm de informatie, die aan de tag is 
gekoppeld. 

SENATOR® CONNECTED BALPENNEN
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Het senator® Connected Pen Pakket

• Wij voorzien de geselecteerde Challenger van  
een NFC-tag. 

• Stuur ons bij het plaatsen van de bestelling  
de gewenste link waarnaar de chip moet verwijzen. 

• De balpen is bij uitlevering gecodeerd en direct te  
gebruiken.  

• Elke balpen is voorzien van het NFC pictogram.  
De gebruiker wordt middels dit pictogram gewezen  
op de innovatieve digitale functie van de balpen.
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Selecteer uw favoriete Challenger uitvoering en combineer 
deze met de Connected Pen functie. 

MOGELIJKE MODELLEN
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ADVIESPRIJS, (IN EURO PER STUK)*

Adviesprijs in € per stuk, excl. BTW.

Uitvoeringen  500    1.000    2.500    5.000   

2192  Clear,  
incl. senator® Connected Pen,  
en 1 kleur druk (houder)

1,81 1,73 1,68 1,64

2597  Clear SG,  
incl. senator® Connected Pen,  
en 1 kleur druk (houder)

1,91 1,83 1,78 1,74

2925  Clear MT,  
incl. senator® Connected Pen,  
en 1 kleur druk (houder)

2,21 2,13 2,08 2,04

De senator® Connected pennen zijn leverbaar per 500 stuks of een veelvoud 
hiervan. 


