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VIDEOPACK: custom made videobrochures

VideoPack combineert video met print waardoor het een zeer waardevolle marketing tool is. Beeld én geluid zijn 

krachtiger dan duizend woorden! Al helemaal in combinatie met het juiste design en strakke copy. Een mooie 

gedrukte brochure of kaart met een hoogwaardig geïntegreerd LCD scherm. Dit maakt dat VideoPacks zeer 

effectieve marketingtools zijn die ingezet kunnen worden voor vele doeleinden.

LCD SCHERMEN
VideoPacks kunnen worden voorzien van verschillende formaten 

LCD schermen. Van 2.4 inch tot wel 10 inch LCD schermen. Stan-

daard leveren wij HD kwaliteit vanaf 5 inch schermen. De hogere 

resolutie van de HD schermen zorgt voor een heldere en scherpere 

beeldweergave dan het standaard beeldscherm. Daarnaast kan er 

ook voor een IPS scherm gekozen worden. IPS technologie zorgt 

voor een hogere helderheid, beter contrast, hogere resolutie en 

een inkijkhoek van 178 graden.
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Voordelen VideoPack

• Maximale impact bij uw doelgroep

• Beeld én print gecombineerd

• 100% opent en bekijkt de VideoPack

• Méér dan 90% bekijkt de hele video

• Hoge attentiewaarde

• Compleet in eigen huisstijl

VideoPack: maximale impact VideoPack: maximale impact

Bij TAPES.NL informeren we je graag over alle mogelijkheden die een videobrochure biedt voor een bedrijf, 

dienst, instelling of product. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we innovatieve informatie/

communicatie concepten en interactieve marketing campagnes, waarin de videobrochure een centrale rol inneemt. 

Ook een combinatie van een videobrochure en NFC technologie is mogelijk. Enkele toepassingen zijn:

TAPES.NL & VIDEOPACK TOEPASSINGEN

Bij het openen van de videobrochures start de videoboodschap gelijk. Meerdere video’s zijn ook mogelijk en 

kunnen worden geselecteerd door geïntegreerde buttons in het artwork. De VideoPacks worden uitgerust 

met een sterke batterij zodat de videoboodschap vaak kan worden afgespeeld. Ingebouwde speakers 

zorgen voor een goed en helder geluid. De videobrochures zijn uit te breiden met extra mogelijkheden om 

nog meer impact te maken of om het juist persoonlijk te maken.

MOGELIJKHEDEN

Opties VideoPack

• Extra buttons voor meer video’s of om het volume te regelen

• Personalisatie van het drukwerk, maakt het nog persoonlijker

• Uitsparingen, voor bijvoorbeeld een USB Stick of een product

• Motion sensor/bewegingssensor

• Koptelefoon + oordopjes

• Standaard voor display inzet

• Hardcover omslag

• Spot uv-lak / foliedruk afwerking

VideoPack schapkaart/display



VIDEOPACK: Prijslijsten
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Batterij

Twijfel over welke video op de VideoPack moet komen? 

Geen punt! Door buttons toe te voegen kunnen er meer-

dere filmpjes worden geüpload. Functies als play/pauze, 

en volume zijn ook mogelijk!

Buttons

Iedere VideoPack wordt geleverd met een oplaadbare 

Lithium-ion batterij. Afhankelijk van het schermformaat 

zal deze een andere vermogen hebben maar zorgt er 

voor dat de VideoPack minimaal 90 minuten werkt. 

Direct Mailing Drukwerk

Drukwerk is een essentieel onderdeel van de Video-

Pack. Wij maken gebruik van 350 gr/m² papier. Hierbij 

heb je de keuze voor mat of glanzend drukwerk. Maak 

het drukwerk nóg unieker door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van reliëfdruk of een Spot-UV lak.

Wij zijn sterk in het creëren van een opvallende  Video-

Pack productie. Maar daar bovenop komt dat wij je ook 

nog eens kunnen helpen om deze af te leveren bij de door 

jouw gewenste ontvanger! Wij zorgen voor de fulfilment 

van VideoPack DM’s. Van enveloppen tot bedrukte doos.

VideoPack met 2.4” beeldscherm 
3 buttons / 128MB geheugen  USB kabel
bulk verpakking / 120*60*10 mm

scherm 2.4” aantal verkoopprijs
  50 stuks
320*240 px 100 stuks
48*36 mm 250 stuks
  500 stuks
  1000 stuks

€  18,70
€  14,93
€  12,66
€  12,62
€  12,00

A5 VideoPack met IPS 5” beeldscherm   
3 buttons / 128MB geheugen   
USB kabel / witte omdoos

scherm IPS 5” aantal verkoopprijs
  1 stuk*
850*480 px 10 stuks*
111*65 mm 20 stuks*
  50 stuks
*afmeting 100 stuks
148x148mm 250 stuks
Levertijd: 1-3 500 stuks
werkdagen! 1000 stuks

€  42,88
€  42,25
€  39,00
€  31,69 
€  24,59
€  22,46
€  20,97
€  20,27

A5 VideoPack met HD 7” beeldscherm
3 buttons / 128MB geheugen 
USB kabel / witte omdoos

scherm HD 7” aantal verkoopprijs
  1 stuk
1024*600 px 10 stuks
152*85 mm 20 stuks
  50 stuks
  100 stuks 
  250 stuks 
  500 stuks 
  1000 stuks

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
€  34,86 
€  28,12
€  25,63
€  23,56
€  22,90 

A5 VideoPack met IPS 7” beeldscherm  
3 buttons / 128MB geheugen 
USB kabel / witte omdoos

scherm IPS 7” aantal verkoopprijs
  1 stuk
1024*600 px 10 stuks
152*85 mm 20 stuks
  50 stuks 
  100 stuks 
  250 stuks 
  500 stuks 
  1000 stuks 

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
€  40,69 
€  33,29
€  31,13
€  29,57
€  28,53

Videobox Display + Motion sensor
VideoPack kan ook als (counter)display worden ingezet 

of al schapkaart. Door een motion sensor toe te voegen 

gaat de video pas spelen indien een consument in de 

buurt is van de VideoPack display of schapkaart.

VideoPacks zijn ook uitstekend in te zetten voor product-

presentatie. Zo kunnen we een scherm verwerken in een 

hoogwaardig kwalitatieve box. Het product kan in de box 

worden worden gedaan en zo ontstaat een unieke pro-

ductpresentatie of geschenken box.

Videobox

Custom made bottle

NIEUW: NFC CHIP 

VideoPack brochures, displays & boxen  zijn vanaf nu ook 

uit te rusten met een NFC-chip. Deze NFC-chip stelt iedereen 

in staat om met een simpele TAP met een smartphone 

extra informatie of content te ontsluiten. Zo wordt interactie 

met de kijker nog makkelijker. 

Lees meer over NFC op onze

website.

Levering al mogelijk binnen 3 werkdagen 
Bovenstaande prijzen zijn slechts een deel van de vele mogelijkheden en opties die VideoPack biedt. 
Neem contact op met ons voor jouw custom-made project! 
Alle genoemde prijzen zijn per stuk en exclusief BTW - Prijswijziging onder voorbehoud.

Videopack met 10” beeldscherm op aanvraag

A5 VideoPack met IPS 7” Touch 3D/VR 
beeldscherm  
3 buttons / 256MB geheugen / USB kabel / witte omdoos

scherm IPS 7” aantal verkoopprijs
  50 stuks
1024*600 px 100 stuks
152*85 mm 250 stuks
  500 stuks
  1000 stuks 

€  59,35
€  55,45
€  54,68
€  50,81
€  48,47

Opties   Full color bedrukte verpakking  
aantal A5 formaat A4 formaat
100 stuks
250 stuks
500 stuks
1000 stuks

€  2,35               €  2,65 
€  2,00               €  2,15 
€  1,20               €  1,40 
€  0,95               €  1,15 

Extra buttons                    meerprijs per button
128MB -> 256MB    p/st meerprijs
256MB -> 512MB    p/st meerprijs
A5 -> A4 formaat    p/st meerprijs
FC bedrukte USB-Creditcard 1GB   p/st meerprijs
koptelefoon aansluiting   p/st meerprijs
Oordopjes (wit)    p/st meerprijs
Motionsensor:                   op aanvraag
Daglichtsensor:                   op aanvraag
NIEUW: NFC Chip     p/st meerprijs

€ 0,10
€ 1,00
€ 1,10
€ 1,40
€ 2,95
€ 1,00
€ 1,40

€ 0,60

A5 VideoPack met 4.3” beeldscherm 
3 buttons / 128MB geheugen   
USB kabel / witte omdoos

scherm 4.3” aantal verkoopprijs
  1 stuk*
480*272 px 10 stuks*
94*52 mm 20 stuks*
  50 stuks
*afmeting 100 stuks
148x148mm 250 stuks
Levertijd: 1-3 500 stuks
werkdagen! 1000 stuks

€  39,15
€  37,70
€  34,80
€  29,70
€  21,55
€  19,13
€  17,69
€  17,21

https://tapes.nl/nfc/
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