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De senator® QR-code pen biedt de mogelijkheid om 
reclame met de digitale wereld te verbinden − voordelig 
en zeer eenvoudig.
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Events 
Kondig uw beurzen met alle 
belangrijke informatie aan

Social media kanalen 
Alle informatie/nieuwsfeiten  
van uw product en service  
aanbod

Visitekaartje  
Met alle belangrijke  
contactinformatie,  
inclusief belfunctie

Wireless LAN verbinding 
Met directe toegang tot een 
beschikbaar wifi-netwerk 
(bijv. hotelsector)

Toepassingsvoorbeelden:Gebruik de vernieuwde QR-code:

De senator® QR-code balpen biedt naast de NFC-pen een andere 
optie om snel en contactloos digitale informatie uit te wisselen.

Sinds enkele jaren worden QR-codes gebruikt als printoptie 
bij senator®. Inmiddels zijn er verfijnde druktechnieken om 
QR-codes weer te geven, welke nieuwe toepassingen mogelijk 
maken.

Zodra u de camera-app op uw smartphone opent en de zoeker 
de voorgeprogrammeerde QR-code opdruk scant, ontvangt u 
direct alle gekoppelde informatie − volledig individueel volgens 
uw vereisten.
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Het senator® QR-Code Pen Pakket:

Ook mogelijk op een gekleurde en  
transparante clip bij voldoende contrast 
van de drukkleur.

1. U stuurt ons bij het plaatsen van de 
bestelling de informatie van uw keuze, 
waarnaar de QR-code moet verwijzen.

2. Wij creëren uw persoonlijke QR-code, 
volgens CI-specificatie en de best  
mogelijke leesbaarheid.

3. Wij drukken de QR-code in  
optimale digitale drukkwaliteit,  
zonder extra kosten.

4. De pen is bij levering  
direct bruikbaar en  
inzetbaar.

ADVIESPRIJS (IN EURO, PER STUK)
Adviesprijs in € per stuk, excl. BTW

 500    1.000    2.500    5.000   

Clipbedrukking digitaal 0,64 0,45 0,32 0,22

De QR-code betreft een digitale opdruk op de clip en kan 
ook worden gebruikt als onderdeel van uw logo, zonder  
extra kosten.
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Trento Super HitLiberty Headliner Bridge ChallengerEvoxx

Kies uit 7 populaire modellen uw favoriete pen:

MODEL MOGELIJKHEDEN
GROENE 

STROOM

GEPRODUCEERD 
MIDDELS


