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BESTEL BIJ ONS 
UW DRUKWERK EN 
WIJ SPONSOREN 
UW VERENIGING!

Interesse? Stuur even een mail naar 
info@voetbaldrukker.nl



Voetbaldrukker is een jong en veelzijdig bedrijf. Wij zijn de ideale partner 
om uw vereniging goed onder de aandacht te brengen. Door onze ervaring 
weten wij precies hoe wij meer zichtbaarheid en uitstraling aan uw 
vereniging kunnen geven.
 
Wij verzorgen voor veel verenigingen hun drukwerk en allerhand 
promotieproducten. Naast clubs uit het betaald voetbal zijn wij ook een 
ideale partner voor amateurverenigingen. 
 
Doordat wij aan meerdere verenigingen leveren kunnen wij scherpe 
prijsafspraken maken met onze leveranciers waardoor u er van verzekerd 
bent dat u bij ons nooit teveel betaald.

Onderstaand enkele voorbeelden hiervan:
- brochures / programmaboekjes *
- voetbalklappers 
- vlaggen 
- spandoeken 
- reclameborden 
- magazines 
- flyers 
- voetbalgadgets 
- huisstijl 
- en nog véél meer
 
* Wij kunnen uw sponsoren benaderen om te adverteren in uw 
programmaboekje. Dit traject kunnen wij rechtstreeks met uw sponsoren 
oppakken waardoor u hierin wordt ontzorgd.
 
Wilt u ook bekijken wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen? 
Bel of mail ons en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn!
 
Met sportieve groet, 
Voetbaldrukker “daar scoor je altijd mee”



PROGRAMMABOEKJES
Een beurs, netwerkbijeenkomst, festival 
of ander evenement is nergens zonder 
een programmaboekje. Hoe weten je 
gasten anders wat ze te wachten staat? 

Laat bij Voetbaldrukker je eigen 
programmaboekjes drukken, helemaal in 
stijl van jouw event. 
                                             
Verkrijgbaar in verschillende maten en 
vanaf 25 ex. te bestellen

VOETBALKLAPPERS
Een unieke mogelijkheid om bij een 
breed publiek onder ogen én in handen 
te komen: dat zijn de voetbalklappers van 
Voetbaldrukker. Hét promotiemiddel bij 
uitstek om uw product of bedrijfsnaam in 
één klap onder de aandacht te brengen. 

SPANDOEKEN
De kleinste moeite om groots op te 
vallen: spandoeken van Voetbaldrukker. 
Kies reclamedoek voor events, 
een blockout voor professionele 
reclamedoeken met dubbelzijdig 
bedrukking of een winddoorlatend mesh 
voor aan de hoogste steigers. 

Te verkrijgen in verschillende 
materialen en maten.



RECLAMEBORDEN 
Zichtbaar in het zicht van het publiek? 
Eruit springen aan de zijkant? Maak bij 
Voetbaldrukker je eigen reclamebord. 

Te verkrijgen in verschillende 
materialen

VLAGGEN
Vlaggen bestellen doe je bij 
Voetbaldrukker! Laat jouw merk 
of advertentie drukken op onze 
verschillende materialen. 

Niemand die jouw vlag nog voorbij 
loopt zonder het te zien.

BROCHURES
Brochures bestel je uiteraard ook bij 
Voetbaldrukker. Gelijmde brochures, of 
liever een luxe uitstraling met een harde 
kaft om jouw relatie een geweldige 
indruk te geven van jouw bedrijf? 

Ze zijn te verkrijgen in verschillende 
maten, verschillende soorten papier 
en al te bestellen vanaf 5 ex.!



FLYERS
Flyeren voor jouw evenement, beurs 
of bedrijf? Laat jouw flyers drukken bij 
Voetbaldrukker. Kies zelf gemakkelijk een 
formaat en papiersoort zodat je flyers 
goed opvallen! 

Ben je een beetje laat? Geen 
probleem. Met onze razendsnelle 
levering kan je bijna al onze flyers de 
volgende werkdag in huis hebben.

VOETBALGADGETS
Een blijvend geschenk voor je relaties 
of supporters. Ook die bestel je bij 
Voetbaldrukker. Niets is ons te gek! Van 
petten, sjaals, sleutelhangers, aanstekers 
tot pennen.

Veel producten zijn al verkrijgbaar 
vanaf 25 ex.

HUISSTIJL
Natuurlijk wil je als bedrijf ook 
professioneel overkomen naar je klanten. 
Bij Voetbaldrukker kun je uiteraard ook 
al je huisstijl drukwerk bestellen. Denk 
hierbij aan; briefpapier, notitieblokken, 
enveloppen, visitekaartjes en nog veel 
meer



ADVERTENTIES 
PROGRAMMABOEKJES

A5
148 x 210 mm

A6
105 x 148 mmA7

74  x 105 mm

A8
52  x 74 mm



VOETBALDRUKKER
Koopmansweg 2 

6515 AL Nijmegen

Telefoon: 06 - 15 13 69 06
E-mail: info@voetbaldrukker.nl 

Website: www.voetbaldrukker.nl


