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Méér dan vlaggen
en masten
Je kunt er terecht voor alle mogelijke vlaggen en vlaggenmasten, maar ook voor bedrukte
banieren, event frames, parasols, reclame-aanhangers, zeppelins en complete presentatiewanden. VlaggenEnMasten.nl biedt alles op het gebied van binnen- en buitenreclame.
Het totaalaanbod, de snelle levering en uitgebreide service maken van dit bedrijf een
vaste reclamepartner voor zowel eindgebruikers als wederverkopers.

D

e focus bij VlaggenEnMasten.nl lag
al bij de start van het bedrijf op, de
naam zegt het al, vlaggen en masten:
van het digitale en zeefdrukwerk van de
vlaggen tot de assemblage en montage van de
vlaggenmasten. Als onafhankelijk leverancier
heeft VlaggeEnMasten.nl alle werkzaamheden
in eigen hand. Zo kunnen snelheid en kwaliteit
worden geborgd. Bovendien kunnen zo de
tarieven scherp worden gehouden.
VlaggenEnMasten.nl houdt de communicatielijnen met de klant kort, reageert snel op
offerteaanvragen, is buiten kantooruren
bereikbaar en kan als het nodig is binnen
enkele dagen uitleveren. Klanten bevinden
zich in zowel binnen- als buitenland.

Indoor en outdoor

Inmiddels is VlaggenEnMasten.nl zeven jaar
en vele producten verder. Op het gebied van
outdoor reclame breidde het bedrijf flink uit
met o.a. geveldoeken in frames, windbanners,
gevelbanieren en reclame-aanhangers. Klanten
kunnen zelfs kiezen voor luchtreclame, zoals
zeppelins met reclamedoeken en sleepreclame:
sleepteksten achter een vliegtuig, in te zetten
in heel Nederland en België. Voor indoor
toepassingen heeft VlaggenEnMasten.nl
ook steeds meer te bieden, waaronder
complete beurswanden, indoorbanners met
displays, detectiepoorthoezen en zeppelins
met reclamedoek. In samenwerking met
partners worden ook projecten opgeleverd
die alle reclame-uitingen omvatten, inclusief
belettering, gevelborden, reclamezuilen, enz.
Bovendien heeft VlaggenEnMasten.nl diverse

vlaggen, vlaggenmasten, doekframes, reclameaanhangers en zeppelins in de verhuur.
De vlaggenmasten worden meestal tijdelijk
in de meegeleverde betonbakken geplaatst.
Bijvoorbeeld voor gebruik tijdens sportevenementen of bij de viering van het hoogste punt
op grote bouwprojecten.

VlaggenEnMasten.nl

Totaaloplossingen

De kracht van VlaggenEnMasten.nl ligt in het
totaalaanbod. Het productaanbod is flink
uitgebreid, terwijl de productie en montage
nog steeds in eigen hand is. Hierdoor is
VlaggenEnMasten.nl een interessante partner
voor grote A-merken en winkelketens, die er al
hun binnen- en buitenreclame kunnen onderbrengen. Van vlaggen en masten tot banieren
en actiematige reclamemiddelen. Het gebeurt
vaak dat klanten bij VlaggenEnMasten.nl
aankloppen voor een vlag en vertrekken
met een totaalpakket aan reclamemateriaal.
Snelle levering is hierbij vanzelfsprekend:
onlangs werd binnen 24 uur een sleepreclamecampagne ingezet. De presentatiewanden
en framedoeken van VlaggenEnMasten.nl
zijn prima in te zetten op beurzen, net als de
indoor zeppelins. Deze zeppelins hebben een
reclamedoek op de zijkant en zijn radiografisch
bestuurbaar.
Advies, service en onderhoud

Naast het produceren, monteren en leveren
van in- en outdoor reclamedragers, biedt
VlaggenEnMasten.nl service en onderhoud.
Klanten kunnen een servicecontract afsluiten
om hun vlaggen en masten te laten onderhou-
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den, reinigen en/of vervangen. Zij bepalen zelf
hoe vaak dit gebeurt. VlaggenEnMasten.nl
voorziet klanten van deskundig advies, bij
vragen als: ‘Moet ik kiezen voor zeefdruk,
of digitaal drukwerk?’, ‘Hoe onderhoud ik
mijn vlaggen het beste?’ en ‘Hoe voorkom ik
diefstal van mijn vlaggen?’ Dit advies wordt de
komende jaren alleen maar belangrijker. Naast
snelle service en scherpe prijzen wil de klant
van vandaag ontzorgd worden.
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