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CONNECTING BRANDS WITH PEOPLE

Tapes.nl heeft méér dan 30 jaar ervaring in het fysiek opslaan, reproduceren en deelbaar maken van jouw 
content, media & data. Onze producten en diensten verbinden merken en bedrijven met hun doelgroep en 
maken dit ook zichtbaar!
 
Voor een standaard product kan je overal terecht. Maar als het écht gezien moet worden kom je bij TAPES.nl 
terecht! Juist die extra persoonlijke service, ons meedenkend vermogen en het inspireren van de juiste 
toepassing of oplossing maakt ons sterk. Noem het ons specialisme. Daar houden we niet alleen van, daar 
zorgen we voor!

1VideoPack: maximale impact

VIDEOPACK: ALS HET ECHT GEZIEN MOET WORDEN
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.

Voordelen VideoPack:

• Maximale impact bij uw doelgroep

• Beeld én print gecombineerd

• 100% opent en bekijkt de VideoPack

• Méér dan 90% bekijkt de hele video

• Persoonlijk

• Compleet in eigen huisstijl

Case: Brandwondenstichting
Speciaal voor de vrijwilliger van de 
Brandwondenstichting hebben we 
een videopack mogen maken als 
persoonlijk bedankje! Sommige van 
deze vrijwilligers organiseren al 25 
jaar voor de Brandwondenstichting.

Normaliter worden deze helden in 
Beverwijk ontvangen maar, je raadt 
het al, door Covid-19 is dit niet 
mogelijk.  Daarom een VideoPack, 
met een persoonlijke videobood-
schap. 



2 VideoPack: maximale impact

100% openingsrate: Make it personal
VideoPacks zijn uitermate geschikt voor een persoonlijke boodschap of product content die echt gezien moet 
worden. Onze VideoPacks hebben een openingsrate van 100%. En bijna 90% van de ontvangers bekijkt de hele 

video. Daar kan gaan e-mailing tegenop!

Onze basis VideoPack is leverbaar vanaf 1 exemplaar.

> Bekijk op tapes.nl

> VideoBrochure A4

>148 x 148 mm

https://tapes.nl/videopack/


3VideoPack: maximale impact

Nieuw: 360˚ VideoPack
Vanaf nu is het mogelijk om 3D/360 video’s en films af 

te spelen op onze VideoPack brochures en displays. Het 

scherm is eenvoudig met de vinger te bedienen, net als een 

smartphone of tablet. 

• Een nieuw vastgoedproject presenteren? Kies voor de 360˚

• Een nieuw auto model introduceren? 360˚ VideoPack!

Levertijden
De standaard formaten VideoPacks zijn al leverbaar bij kleine aantallen en binnen een week!

Displays en custom designs
Liever een custom design? Geen probleem. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij de brikjantste 

VideoPack custom brochures en displays! Vraag ons naar de mogelijkheden.

> 3D-Reclamemast

> VideoPack Samplebox

> VideoPack display

> Bekijk op tapes.nl

> VideoPack Display + 
motion sensor

https://www.youtube.com/watch?v=18ErgcOHo7o
https://tapes.nl/videopack/


Interactive print kan consumenten o.a.:

• Een website, special landingspage laten bezoeken

• Mee laten doen aan exclusieve prijsvragen / win-acties

• Connecten met je Social Media platforms

• Persoonlijke content of aanbieding laten zien

• Video, afbeeldingen laten zien

• Productinformatie tonen

• Reviews laten schrijven

• Direct contact laten opnemen dmv bel/WhatsApp links

• Toegang bieden tot een (online)evenement
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QR Codes maar vooral NFC chips geven print en daarmee marketing een nieuwe dimensie! Creëer met NFC 
naadloze customer journey’s en unieke interactieve marketing campagnes. Wij maken traditioneel drukwerk 
interactief. We zorgen er middels NFC-Chip voor dat drukwerk interactie kan bieden met de consument. 
Niet alleen dat, we zorgen ervoor dat die interactie ook meetbaar is en te gebruiken is voor data-driven 
marketing. Hiermee verhoog je het rendement van een printcampagne enorm. Interactive Print biedt enorm 
veel nieuwe mogelijkheden en ideeën om consumenten, B-to-C én B-to-B te bereiken en te binden.

• Print advertenties
• Flyers
• Brochures
• Visitekaartjes
• Uitnodigingen
• Out of home
• Verpakkingen
• Point of Sales materiaal

Interactive Print: meer interactie

> Bekijk demo online

Kalenders en desktop planners
Itchy Boots, oftewel Noraly, is een 33-jarige Nederlandse 
Solo traveler die met haar motor de hele wereld over 
reist. Aan het einde van dit jaar wilde zij haar volgers en 
fanbase verassen met een leuke gift. Maar er mocht ook 
wel een leuk interactief element bij. Iets verrassends én 
het liefst met video!

Samen met haar team werd een papieren jaarkalender 
ontwikkeld waarbij wij NFC toevoegde.

INTERACTIVE PRINT: MORE INTERACTION FROM PRINT

• Bottlecaps
• Spiegelhangers
• Hangtags
• Wobblers
• Tafeldriehoeken
• Stickers
• Posters
• Kalenders

Wat wij voor je kunnen produceren:
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https://tapes.nl/interactive-print/


NIEUW: Gratis data dashboard
Elke NFC chip heeft een unieke (niet te frauderen) chip-ID (UID). Door het koppelen van QR codes en NFC 
chips aan ons platform kunnen we de chips zo programmeren dat we er waardevolle data aan kunnen ont-
trekken. Die data maken wij nu gratis inzichtelijk middels een dashboard. Bij interactive print producties 
ontvang je, afhankelijk van het project, een gratis data dashboard met inzichten in:

Bestel vanaf nu direct online!
Vanaf nu kun je direct interactive print bestellen via onze webshop. Natuurlijk kun je ook contact opnemen 
met ons om je wensen en eisen te bespreken. Wij zorgen dan voor een passende offerte. Ook kan onze design 
studio het drukwerk voor je opmaken. Vraag ons naar de mogelijkheden.

• Moment van Tappen

• Locatie van Tappen

• Het aantal keren Tappen

• IP-adres persoon die Tapt

• Device waar vanaf wordt getapt

> Bestel direct jouw
drukwerk online!

> A3 poster

> Tafeldisplay

> flyers A4 en A5
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https://tapes.nl/interactive-print/


NFC-Chip
• Maakt verpakking interactief
• Ontsluit content
• Verlengt de customer journey

LED-Scherm 
met bediening

Verpakkingen zorgen niet alleen voor de fysieke bescherming van een product, maar zijn ook een belangrijk 
onderdeel van de branding en marketing van een product. Tapes.nl kan verpakkingen smart maken met 
NFC technologie, met VideoPack LCD schermen en met Sound chip modules.  Alle modules zijn los of in 
combinatie toe te voegen aan de verpakking.

Tapes.nl kan het hele traject van productie en toepassing voor je begeleiden en uitvoeren.

SMART PACKAGING

Sound Chip Module
• Speelt af bij openen

NFC-Chip 
Middels het Tappen op de verpakking met een smartphone kunnen 
de volgende interactie worden opgestart:
• Authenticiteit van een product controleren.
• Aftersales, registratie van een product, service vraag opstarten.
• Social Media koppeling: like pagina, deel je aankoop, etc.
• Toegang tot exclusieve sales, aftersales of buyer events.

VideoPack technologie
• Afspelen video over gebruik, user video’s, explainer video’s.
• Video handleiding in de verpakking.
• Branded content afspelen.

Sound Chip Module
• Speel een brand tune af bij opening
• Speel een persoonlijk ingesproken boodschap af bij opening
• Uitleg over het product in gesproken tekst
• Speciale tunes bij Kerst, Valentijn, etc. 

Meer weten over 
Smart Packaging 
en de mogelijkheden?

> Neem contact op met 
onze specialisten

Smart Packaging6
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TAPES CARDBOARD BLASTER

Dé muzikale gadgets voor 2021. Deze coole gadget speelt je favoriete tracks af, thuis of op kantoor. Geen 
Bluetooth, geen USB, geen Wifi of kabels. Gewoon je smartphone in de box zetten en volume aan!

Gemaakt van 100% karton en compleet, 
360˚ te bedrukken in full color maken deze 
gadget tot de ideale zomer premium. Een 
eigen unieke verpakking voor verzending of 
een cadeauverpakking maken dit tot uniek 
branded give aways voor jouw merk of bedrijf!

• Compatible met bekende smartphones

• 3 AA-batterijen of USB kabel

• ON/OFF en volumeknop

• Speakers: 2 x 5 W

• Drukwerk: Full color CMYK

> Bekijk demo online
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Custom design
De Tapes Cardboard Blaster is helemaal in eigen huisstijl of design  
te maken. Ga je voor een kleurrijke Blaster of kies je er een die 
naadloos aansluit bij de branding van jouw bedrijf of merk. Onze 
studio maakt graag een gratis design voor je. 

> Kerst design > Retro design > Pop art

NFC maakt de Blaster interactief
Nog leuker, wij kunnen de Blaster ook uitrusten met een NFC-Tag. Daardoor kun je jouw klanten bijvoorbeeld 
jouw Company Spotify lijst laten beluisteren. Gaaf hè!?

https://tapes.nl/tapes-cardboard-blaster/


Powerbanks & Bluetootk speakers8

Maak je merk weer top of mind met een unieke gadget of premium! Maak je zelf zichtbaar en vertel je bood-
schap met een unieke premium van TAPES.nl. Niet alleen hebben premiums een positieve uitstraling en 
dragen ze bij aan de goodwill van het bedrijf of merk. Tevens zorgen ze ervoor dat jouw merk en boodschap 
weer top of mind worden!

GADGETS: CUSTOM POWERBANKS & BLUETOOTH SPEAKERS

> Bekijk collectie online

https://tapes.nl/categorie/gadgets/


USB SERVICES
• USB bedrukking
• USB Bulk levering
• ECO Friendly USB sticks (hout/bamboe)
• Data/media duplicatie

• Huisstijl PMS bedrukking
• USB beveiliging
• Verpakkingen
• 2D / 3D custom producties

Tapes.nl is specialist in het USB segment op het gebied van relatiegeschenken maar ook als data- en media 
drager. Wij hebben een uitgebreid assortiment USB-Sticks, maar zijn vooral goed in het creëren van unieke 
USB producten als  onderdeel van een marketing campagne of de branding van een bedrijf, merk of organisatie. 
Tapes.nl verzorgt zowel het design, de productie, de eventuele verpakking en bedrukking én ook nog de 
fulfilment, indien gewenst.

USB: COLLECTIE & CUSTOM DESIGN

9USB-Sticks, standaard of custom-madeUSB-Sticks, standaard of custom-made

> Bekijk collectie online

https://tapes.nl/categorie/shop-usb-sticks/


USB-C / On The Go (OTG)
Is het geheugen van jouw smartphone of tablet steeds vol met 
pics, muziek, films? Dan is een USB-C/OTG stick de ideale oplossing. 
Op deze flash drives sla je moeiteloos alle muziek, foto’s, films 
en documenten op zodat je nooit meer een ‘volle’ smartphone of 
tablet hebt.

Ideale Give Away / branded gift
De USB-C/OTG Stick een ideale Give Away. De sticks zijn te bedrukken 
of te graveren met een logo of afbeelding en worden zeker veel 
gebruikt. Vooral tijdens vakanties is er behoefte aan extra op-
slagcapaciteit!

OTG-Stick: Compatible met alle devices! 
Dankzij de 3 verschillende aansluitingen (Lightning. Micro USB en USB-C) kun je een OTG-Stick 
simpel koppelen aan een smartphone, een tablet, laptop,  drones, action cams en andere apparatuur.

> Slide 2 Move > Twister 2 Move> Cool 2 Move

USB Multi-Chargers
Een populair USB product is de USB 3-in-1 lanyard. De 3-in-1 USB 
lanyard oplaadkabel is voorzien met Lightning, Micro USB en Type-C 
aansluitingen. De lanyard is geheel in full color bedrukking leverbaar. 

> Tube cable

met licht

> Cable Spinner> 3-1 Lanyard

USB-C/OTG & Oplaadkabels10

> Bekijk collectie online

https://tapes.nl/categorie/usb-multi-chargers/
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