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POINT OF SALE
Wat is POS materiaal?
POS staat voor Point of Sale. POS materialen
zijn dan ook diverse drukwerk items, zoals
vloersdisplays, counterdisplays, vloerstickers, raamstickers, schapstoppers, die
de verkoop van producten in de winkels
ondersteunen en de consument stimuleren
om tot aankoop over te gaan.

Hoe verhoogt POS materiaal je omzet?
Spelen met woorden, cijfers en afbeeldingen
op POS materiaal beïnvloedt je klant flink.
En vaak compleet onbewust. Door slechts
één woord of één getal te veranderen kan
je klant zomaar besluiten meer te kopen.
Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.

Tips voor je POS materiaal
Start met het gebruiken van POS materiaal.
We zien nog zoveel winkels waar geen, of
slechts minimaal, POS materiaal aanwezig
is. Wees je bewust van de rol die POS
materiaal speelt op de winkelvloer. Geen
(goed) gebruik van POS materiaal kost je
omzet.

Probeer uit
Ga eens aan de slag en leg gerust je vraagstukken bij ons neer zodat we samen tot
een mooi pakket komen. Kijk vervolgens
wat voor effect het heeft op de verkoop
van je producten.

3D-schapoplossing | melkpak

Laat je informeren
Deze info is slechts een tipje van de sluier.
Er is veel meer te leren over effectief
en goed Point of Sale materiaal. En ook

bijvoorbeeld over waar je POS materiaal
plaatst voor het grootste effect. In deze
brochure nemen we je graag mee in de
wereld van de mogelijkheden van
displays, maar uiteraard helpen we je
ook graag verder in het adviseren voor
het totaalpakket en het plaatsen van
het juiste Point of sale materiaal.

Koeldeurvlag

Vloerdisplay

Kubussen
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POINT OF SALE

Naast het zichtbaar maken van de producten in het schap met een goede display is het ook belangrijk om het product of de
actie op meerdere manieren terug te laten komen in de winkel. Hierdoor worden de consumenten aan de actie herinnerd en
wordt er een zaadje in hun hersenen geplant. Onderstaand vind je een aantal andere Point of Sale materialen die de POS
presentatie zal versterken.

POINT OF SALE
DISPLAYS

vloerdisplays | counterdisplays | lifesize displays | kubussen | tafelstaanders

STICKERS

raamstickers | vloerstickers | wandstickers | counterstickers

SCHAPOPLOSSINGEN

wobblers | schapbanners | schapstoppers

Kubussen

Schapbannier Zonnatura

Winkelkar inlay

Vloersticker voetjes

Raamsticker

Wobblers

Tafelkaartjes

Display
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Schapbannier + folderbakje
Vloersticker / schapbanniers

Vloersticker

Schap oplossing

VERPAKKINGEN
Als kleren de man maken, maakt je verpakking het product.
Verzend je product daarom veilig én creëer extra merkbeleving.
Verzend je producten met verpakkingsmateriaal van VAN AS.
Je leest hier alle informatie over verpakkingen bedrukken en
verpakkingsmateriaal met je eigen logo.

Verpakkingsmateriaal voor webshops
Goed verpakkingsmateriaal is voor een webshop een must. Je verzendt
namelijk al je bestellingen per pakket. Laat het pakket voor je werken,
laat je verpakkingsmateriaal bedrukken. Laat je product spreken met
een verpakking voorzien van je eigen logo en in de kleuren van je
huisstijl. Natuurlijk draait niet alles om uiterlijk. Je wilt je klanten een
onbeschadigd product leveren, in een representatieve verpakking.
Het stevige verpakkingsmateriaal van VAN AS houdt je product heel
en bezorgt je klant een fijne uitpakervaring.
Verpakkingen
Onze verpakkingen en ons verpakkingsmateriaal bestel je al in kleine
oplages, voor een aantrekkelijke prijs. Dus ook als je weinig pakketjes
verstuurd is het mogelijk om je verpakkingsmateriaal te personaliseren.
Maar ook hoge oplages behoren zeker tot de mogelijkheden. We bieden
diverse standaard ontwerpen aan binnen de verpakkingslijn, maar heb
je specifieke wensen, laat het ons weten dan ontwerpen we graag een
verpakking op maat.
Productverpakkingen
Verpak je producten in stijl met productverpakkingen. In de categorie
productverpakkingen heb je keuze uit drie verschillende verpakkingen:
handvatdozen, klepdozen en cadeau verpakkingen. Bedrukt met jouw
ontwerp is het doosje de professionele verpakking voor jouw product.
Ideaal voor het verpakken van je product of leuke relatiegeschenken.
Geef jouw product de finishing touch, en doe er een mooie
productverpakking omheen.
Verzendverpakkingen
Ook onderweg moet je verpakking veilig en stijlvol zijn.
Verzend je producten veilig en gepersonaliseerd met bedrukte
verzendverpakkingen. In de categorie verzendverpakkingen maken we
onderscheid tussen twee verschillende producten: brievenbusdozen en
klepdozen. De brievenbusdozen bestel je voor al je verzendingen die via
de brievenbus op de deurmatten van je klanten belanden. Maak van de
uitpakervaring van je klant een een prettige belevenis die hij of zij direct
associeert met jouw merk!
Cadeauverpakkingen
De mogelijkheden voor een leuk en origineel relatiegeschenk zijn
eindeloos. Maar een geschenk is pas een geschenk met een mooie
verpakking eromheen. De bedrukking kan je zelf bepalen!
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VERPAKKINGEN

VERPAKKINGEN
BRIEVENBUSDOZEN
HANDVATDOZEN
KLEPDOZEN
GONDELDOZEN

Brievenbusdozen zijn zeer geschikt als verzenddoos voor artikelen uit een webshop of
als verpakking voor een attentie aan medewerkers of relaties.
Handvatdozen zijn zeer geschikt voor een attentie of mailing aan werknemers of relaties.
Klepdozen zijn dozen met een scharnierend deksel. Zeer geschikt voor verzending van
producten uit een webshop of voor een attentie aan werknemers of relaties.
Bedrukte gondeldoosjes zijn ideaal om te gebruiken als (cadeau)verpakking voor
bijvoorbeeld pennen, aanstekers of andere kleine goodies.

CADEAU

Cadeau verpakkingen zijn zeer geschikt om een verrassing of een attentie net dat beetje

VERPAKKINGEN

extra te geven.

Handvatdoos

Brievenbusdoos
Gondeldozen

Klepdoos

Cadeauverpakking

KUNSTSTOF DRUKWERK
Drukwerk van VAN AS kenmerkt zich door een hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs.
Wij verzorgen digitaal en offset drukwerk.
VAN AS is een drukkerij die onderscheidend wil zijn binnen de grafische industrie. Niet alleen door het bieden van een
hoog kwaliteits- en serviceniveau maar ook in haar aanbod van grafische producten. Vanuit deze visie hebben wij o.a.
ervaren dat de point-of-sale markt zeer kansrijk voor ons is. Om het aanbod in deze markt te vergroten, heeft VAN AS
gekozen om de Heidelberg Compact-UV pers (Low Energy) aan te schaffen. Deze pers biedt ons de mogelijkheid om
een breder scala zelfklevend en kunststof materiaal te bedrukken. U kunt hierbij denken aan: Polypropyleen, PVC en
Polystyreen. Hierin zijn ook diverse gerecyclede materialen beschikbaar.
Het grote voordeel is dat VAN AS vanaf nu tot 1,0 mm kunststof kan bedrukken in offset kwaliteit maar ook in een
sublima raster (240lpi). Er is sprake van een korte insteltijd en weinig inschiet, hierdoor kunnen lagere oplages ook
direct interessant zijn. Daarnaast beschikken ze ook over de offset kwaliteit!
VAN AS gelooft in duurzaam ondernemen. Daarom hanteren wij een uitgebreide gescheiden afvalstroom, zodat de
kunststof materialen gerecycled worden. Daarnaast bieden wij onze klanten ook een Kunststof Recycle Service.
Dit houdt in dat na het gebruik van de kunststof materialen wij de mogelijkheid bieden de materialen te komen
ophalen en te zorgen dat deze in onze gescheiden afvalstroom op de juiste manier worden verwerkt zodat deze
recycled worden. Interesse in deze service? Neem gerust contact met ons op.

Makelaarsbord

Schapbannier

Recyclebox

Recycle kunststof

Terraskaart op
watervast biokarton

Vloersticker

Statische beeldscherm sticker

POINT OF SALE
In offset kunnen we tot 0.8 mm diverse (kunststof) materialen bedrukken. In ons
OFFSET

assortiment bieden we diverse gerecyclede materialen én materialen die gerecycled
kunnen worden.

DIGITAAL

Afhankelijk van het materiaal kunnen we digitaal tot 16 mm printen op groot formaat.
Ook hier kunnen we je diverse gerecyclede of recyclebare materialen aanbieden.

ONZE 'EXPERIENCE ROOMS'
Oud-Beijerland - Amsterdam
In onze beide vestigingen van VAN AS (Oud-Beijerland en Amsterdam) bieden wij een Experience Room aan. Hier staan
diverse displays en andere point of sale-oplossingen gepresenteerd. Wil je je laten inspireren en ben je benieuwd naar
alle mogelijkheden voor displays en print? Maak dan gerust een afspraak om eens een kijkje te komen nemen!
M. info@vanas.nl | T. 0186-617722

Amsterdam, Van As Print & Sign

Oud-Beijerland, VAN AS

HONINGRAAT
KARTON
Reboard is een zeer stevig honingraatkarton dat
direct beprint kan worden. Je kunt het materiaal
heel eenvoudig in elkaar zetten en is zeer licht
in zijn gewicht. Hierdoor kan je de leukste POSproducten bedenken tegen een scherpe prijs.
Na gebruik kan het material worden afgevoerd in
de papierbak waardoor het material gerecycled
wordt.
Alle vormen en formaten zijn mogelijk. Denk
bijvoorbeeld aan kubussen, displays, lifesize
displays, etalage figuren in alle soorten en maten.
En het Re-board is ook uitermate geschikt voor het
inrichten van een beursstand. Het creatieve brein
kan de vrije loop. Re-board wordt plano verpakt
en is eenvoudig op te zetten. Het materiaal is ook
uitermate geschikt voor beurzen, evenementen
en/of congressen.

Kubussen Honingraat

Presentatiezuilen Honingraat

Free standing display voor productpresentatie

Display met LED
verlichting

KALENDERS
Kalenders werken als relatiegeschenk! Dat blijkt wel uit het feit dat klanten van onze relaties hen er zelfs om vragen.
Reden temeer om hiervoor te gaan als relatiegeschenk. Relatiegeschenken zijn natuurlijk niet alleen bedoeld om
uw relaties te laten weten dat u het werken met hen op prijs stelt. U probeert via het relatiegeschenk ook in beeld
te blijven. VAN AS helpt u daarbij. Wij leveren bureaukalenders, wandkalenders en notitieboeken die ervoor zorgen
dat u niet even in beeld bent, maar het hele jaar door.

De kalenders van VAN AS zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De kalenderblokken hebben een standaard
opmaak, helder en duidelijk. Elk calendarium is voorzien van weeknummers en gemarkeerde feestdagen en
weekends. Er zijn verschillende taaluitvoeringen leverbaar. De weektelling begint op maandag (met uitzondering van
Amerikaanse versies) en de kalenders zijn voorzien van handige datumaanwijzer. Daarnaast zijn ze met verschillende
achtergrondkleuren leverbaar. Het is ook mogelijk om de kalender volledig in de eigen huisstijl op te maken.
Onze verschillende kalenders:
driemaandskalenders | viermaandskalenders | vijfmaandkalenders | zesmaandskalenders | bureaukalenders | specials
Met eigen look & feel, een eigen calendarium, een eigen datumaanwijzer, allen per stuk verpakt in een envelop of
verzendhuls
VAN AS heeft een uitgebreid assortiment kalenders uitgebracht onder de merknaam Quartas.
Bekijk daarom de Quartas site voor het volledige assortiment; www.quartas.nl
Q100

Q101

Q104

Q105

Q106
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KALENDERS DIVERSE ITEMS

Q418

Q419

Q300

Q400

Q414

Q460

Kaartspel

Drinkbekers

Notitieblok

Notitieboek A5

DIVERSE QUARTAS ITEMS
BUREAUKALENDERS

Diverse formaten Q418/419/400/414

1 MAANDSKALENDER

Q300

BUREAULEGGER

Q460

DIVERSEN

Speelkaarten | Kartonnen drinkbekers | Q600 Notitie topblok | Q500 A5 notitieboek
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(MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN)
Bij VAN AS vinden wij maatschappelijk
verantwoord ondernemen erg belangrijk.
Daarom staan we niet stil en blijven we opzoek
naar innovatieve ontwikkeling. We doen graag
investeringen om de carbon footprint zo veel
mogelijk te beperken. Afgelopen jaren is dit
een steeds grotere rol gaan spelen in onze
bedrijfsvoering. De Verenigde Naties heeft
de Sustainable Development Goals opgesteld.
VAN AS draagt op dit moment haar steentje
bij aan de volgende punten:

• V AN AS draagt bij aan een goede gezondheid en welzijn van het personeel. Zo zijn er verschillende regelingen
voor personeel en staat veiligheid te allen tijde voorop.

• B innen ons bedrijf is er gendergelijkheid. Er wordt niet gediscrimineerd op welke manier dan ook. Hierdoor zullen
ongelijkheden verminderen.

•

 AN AS maakt gebruik van duurzame energie. Er liggen sinds 2019 zonnepanelen op het dak van ons pand. Deze
V
zorgen voor 200.000 kWh. Hiervan zal VAN AS zelf ¾ gebruiken. Dit heeft onder andere een positief effect op
klimaatverandering. De printers zijn uitgerust met LED UV. Hierdoor is er geen ozonemissie en gebruiken we veel
minder elektriciteit. Ook zijn alle lampen vervangen door ledverlichting.

• V AN AS zorgt voor waardig werk en economische groei maar zijn daarbij bewust van verantwoorde consumptie
en productie. Zo wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreid gescheiden afvalstroom voor papier/karton,
polypropyleen en pvc. Hierdoor zijn er ook gerecyclede mogelijkheden. Tegenwoordig is het assortiment zo
uitgebreid, dat VAN AS voor bijna ieder product wel een duurzaam alternatief heeft.

•W
 e zijn ons bewust van het leven op het land en maken daarom gebruik van FSC

®
-papier. Hier zijn wij ook voor
gecertificeerd. De licentiecode is FSC-CO21595. Ook is er gerecycled papier ter beschikking. Er wordt bij VAN AS
gedrukt volgens de normen die gelden voor ‘duurzaam inkopen van drukwerk’. Dit betekent een drukprocedé zonder
isopropylalcohol in het vochtwater, inkten met gereduceerde vluchtige stoffen en reinigingsmiddelen met lage
vluchtigheid. VAN AS houdt rekening met hulp- en grondstoffen, zodat hier op de juiste manier mee om wordt gaan.

• V rede en een eerlijke manier van handel drijven zijn belangrijke aspecten voor VAN AS en zal daar altijd aan
bijdragen. De wetgeving wordt nageleeft en op de voet gevolgd bij eventuele veranderingen in wetgeving..

• V AN AS wil samen met de klanten en leveranciers doelen behalen en zorgen voor een betere wereld. Hiervoor is er
een Recycle Ophaal Service ontwikkelt. De POS-materialen zullen op een centraal punt opgehaald worden en
VAN AS zorgt er dan voor dat het op de juiste manier mee gaat in de afvalstromen, zodat het gerecycled kan worden.

MACHINEPARK; VAN AS
• Heidelberg Xl-75 Anicolor 5 kleuren met lak - Low energy 50 x 70 cm
• Heidelberg CX 102 Speedmaster 5 Farbe - Low energy 70 x 100 cm
• Zünd Cutting Plotter 100 x 140 cm
• Zünd Cutting Plotter 280 x 300 cm
• Nagel Slit Machine voor stickers
• MK Easy Matrix Stansmachine
• Elitron Kombo TAV - volautomatisch met dubbele arm (snijden, plotten en rillen), 320 x 220 cm
• Crest xy mes
• Agfa Tauro 2500 HS LED - Hybride - CMYK+W breedte max 250 cm, lengte = rollengte - 140 tot 275 m 2 per uur
• Agfa Tauro 3300 HS LED, CMYK + W_breedte max 330 cm, lengte 260 cm 250 - 450 m 2 per uur
• Polar XT 137 Snijmachine
• Polar N 137 Snijmachine
• Muller Martini kalenderblokmachine
• Kalender Assemblagemachine
• Autobond lamineermachine
• Epson Stylus Pro 9000 A0 plotter

VAN AS | Alexander Bellstraat 1 | 3261 LX Oud-Beijerland | +31 (0)186-617722 | offerte@vanas.nl | info@vanas.nl
VAN AS print & sign | Maroastraat 8 | 1060 LG Amsterdam
WWW.VANAS.NL

