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VEILIG WERKEN
DOEN WE SAMEN
Oplossingen voor een prettige én
veilige 1,5 meter werkomgeving

i

BESMETTING VOORKOMEN OP HET WERK.
BEN JIJ AL VOORBEREID?
We hebben elkaar gemist, ondanks de digitale kanalen. Maar terug gaan naar
de dagelijkse routines is niet mogelijk.
We moeten leren omgaan met de ‘anderhalve meter-maatschappij’. Dat is
nog wel even wennen. En hoe werkt dat dan? Het betekent dat we voorlopig
echt overal - op school, op ons werk, in winkels, bioscopen, attractieparken en
horeca - nog steeds afstand moeten houden en extra aan onze hygiëne moeten
denken. Ook even gezellig bijpraten bij de koffiecorner of samen lunchen in het
bedrijfsrestaurant zullen we nu anders moeten doen om jezelf en elkaar blijvend
te beschermen.
Canon helpt je om de beschermde maatregelen continu en op een vriendelijke
manier onder de aandacht te brengen. We hebben een brede set aan middelen
ontwikkeld, die we supersnel kunnen omzetten naar iedere gewenste huisstijl.
Van roll-up banners, posters en routewijzers tot raamstickers, vloerstickers,
vloermatten, desinfectiezuilen en narrowcasting. Natuurlijk leveren we ook
oplossingen voor afscherming tussen bureaus, gemaakt van 100% recyclebaar
materiaal en te personaliseren met elk gewenst beeld.
Alle middelen zijn kleurrijk, vriendelijk en hebben duidelijke iconen die
vertellen wat wel mag in plaats van niet mag.
We mogen straks eindelijk weer naar kantoor of school en dat willen we zo
prettig mogelijk maken voor iedereen. Met onze creativiteit in ontwerp en
kennis van print, zorgen we er samen voor dat werken op kantoor straks niet
alleen veilig en verantwoord is, maar ook weer vertrouwd en prettig voelt.
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1.
WERKPLEK
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STOELHANGER
STOELHANGER
WERKPLEK
TAFELDRIEHOEK
EN TAFELDRIEHOEK
EN STICKER

DEZE STOEL
VRIJHOUDEN

DEZE STOEL
VRIJHOUDEN

DEZE STOEL
Dank
je!
VRIJHOUDEN

DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

Dank je!
DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN
DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

Dank je!

Dank je!
DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

Dank je!

Dank je!

Dank je!

DEZE PLAATS
GRAAG
VRIJHOUDEN

Dank je!

Dank je!

Dank je!

Kartonnen bureaustoelhanger

Tafelstandaard

Afstand creëren tussen zitplaatsen los je eenvoudig op met een kleurrijke bureaustoelhanger. Hang hem

DEZE
PLAATSop plaatsen waar de stoelhanger niet toegepast kan worden.
DEZEalternatief
PLAATS voor DEZE
PLAATS en te
Een
de stoelhanger
gebruiken

DEZE PLAATS
DEZE
PLAATS
DEZE
PLAATSplaatsen
over de rug- of armleuning en het is voor iedereen
snel
duidelijk
welke
wel en niet gebruikt

Je kunt ook vrolijke stickers gebruiken om mensen uit te nodigen om wel ergens te gaan zitten.

DEZE PLAATS
GRAAG
GRAAG
GRAAG
DEZE PLAATS
kunnen worden. Makkelijk
toe te passen achter elkVRIJHOUDEN
bureau, in vergaderruimtes,
wachtruimtes
GRAAGen het
VRIJHOUDEN
VRIJHOUDEN
GRAAG
bedrijfsrestaurant.
VRIJHOUDEN
VRIJHOUDEN
Dank je!

Dank je!

Dank je!

Dank je!

Dank je!

Referentie: 1A | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

GRAAG
VRIJHOUDEN

GRAAG
VRIJHOUDEN

GRAAG
VRIJHOUDEN

Dank je!

Dank je!

Dank je!

Referentie: 1B | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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WERKPLEK

55cm

55cm

45cm

#HOUDTAFSTAND

#HOUDTAFSTAND

#HOUDTAFSTAND

45cm

#HOUDTAFSTAND

LOGO

LOGO
Persoonlijk bureauscherm ‘on the go’
Medewerkers die gebruikmaken van flexplekken of vaak op locaties buiten kantoor werken, lopen een groter risico om
besmet te worden dan medewerkers met een vaste werkplek. Speciaal voor deze groep is een eigen bureauscherm
handig. Licht in gewicht en gemakkelijk mee te nemen omdat het inklapbaar is. Het scherm kan dubbelzijdig worden
voorzien van elk gewenst beeld. Dat maakt het uitzicht in ieder geval een stuk vrolijker. Is hij niet meer nodig of kapot, zet
hem dan gewoon bij het oud papier.
Referentie: 1C | Productieprijs vanaf € 44,00 per stuk

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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WERKPLEK
Verkrijgbaar
in verschillende
materialen (o.a.
reboard, forex
en plexiglas), voorzien
van een eigen
bedrukking!

1D

1E

Schermen op vaste werkplekken
Het lijkt misschien wat ongezellig, maar een afscheiding tussen werkplekken is erg belangrijk. Tenslotte werk je vele uren
naast of tegenover elkaar en kun je elkaar gemakkelijk besmetten tijdens niezen en hoesten. Een scherm hoeft ook niet
saai te zijn. Maak hem persoonlijk met een mooie visual. Het scherm is in elk gewenst formaat leverbaar en in verschillende
materialen zoals re-board en forex.
Referentie: 1D | Productieprijs uitgevoerd in reboard vanaf € 31,50 per stuk
Referentie 1E | Productieprijs uitgevoerd in plexiglas vanaf € 88,20 per stuk

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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WERKPLEK
Diameter van 3 meter

Foam vloermatten aanduiding 3 m rondom werkplek

Poster Printomgeving

Hoe maak je duidelijk dat tegen jouw bureau aan staan voor een kort overleg of praatje nèt iets te dichtbij is?

Moet je bij de printer wachten tot je aan de beurt bent? Kom liever

Door een cirkel van 3 meter op de vloer van jouw werkplek te plaatsen.

iets later terug. Reinig voor de zekerheid ook de delen op de printer

Afhankelijk van de ondervloer kun je ook kiezen voor een print op vloervinyl of een vloersticker.

die je gebruikt, want misschien is je voorganger het wel vergeten.
Een poster bij de printer helpt je hierbij. Handig toch?
Referentie 1H | Productieprijs op aanvraag.

Referentie: 1F | Productieprijs vanaf € 140,- per stuk bij afname van 35 ex.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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2.
1,5 METER OPLOSSINGEN
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1,5 METER OPLOSSINGEN

Model C

E

C

D

161,24

E

161,24
111,72

121,09

161,24

111,72

121,09

161,24

n zijn per stuk

VLOERSTICKERS | KOFFIECORNER | AFSTAND HOUDEN
Vloersticker met een diameter van 3 meter

*alle getoonde prijzen zijn per stuk

oonde prijzen zijn EXCL. BTW

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

1,5 m

Houd afstand

150 cm voetjes zijn 30 cm in schaal opgemaakt

Vloertape

Foam vloermatten koffie corner

Afstand houden is cruciaal. Vloertape is ideaal om de afstand aan te geven op plaatsen waar je even moet
wachten. Bijvoorbeeld bij de receptie, de kassa van het bedrijfsrestaurant of het IT-loket. De tape kan in

bijkletsen in de koffiecorner? Ja gezellig, maar natuurlijk wel op gepaste afstand. Een bedrukte foam
Wit in Even
vloerstickers
niet transparant
mat geeft de afstand van 1,5 meter perfect aan. Eenvoudig overal neer te leggen.

iedere gewenste kleur worden geleverd. Breng de tape alleen aan op een harde ondergrond (niet geschikt
voor tapijt).

Referentie: 2A | Productieprijs vanaf € 2,50 per stuk

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

Referentie 2B | Productieprijs vanaf € 140,- per stuk bij afname van 35 ex.

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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3.
BEWEGWIJZERING
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BEWEGWIJZERING

1,5 m

Houd afstand
Max 3 personen

Looproute markeringen

Markeringen bij en in de lift
Als er één ruimte is die je het beste kunt mijden, dan is het wel de lift. Maar traplopen is niet altijd een optie, dus moet
je ook hier zorgen dat gebruikers zich veilig voelen. Met een poster maak je duidelijk hoeveel mensen er maximaal in de
lift zijn toegestaan, wachtende gebruikers geef je de ruimte door middel van vloertape en in de lift geef je aan waar ze
moeten staan.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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LOOPROUTE

OPROUTE
BORDEN | LOOPROUTE

BEWEGWIJZERING
LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE

LOOPROUTE
Deze kunnen ook gebruikt worden als
vloerstickers als er niet opgehangen kan worden.

LOOPROUTE
Looproute plafondborden

Deze kunnen ook gebruikt worden als

Beschik je niet over een harde ondergrond maar over tapijt, dan is het goedkoopste alternatief om route aanduidingen

vloerstickers als er niet opgehangen kan worden.

aan het plafond te hangen. Ze worden dubbelzijdig geprint en voorzien van boorgaten. Met het bijgeleverde
bevestigingsmateriaal hang je de borden eenvoudig op aan het (systeem)plafond. Zichtbaar en effectief!

Referentie 3A | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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SSEBEWEGWIJZERING
VLOERSTICKERS

Vloersticker met een
diameter van 30 cm.

Vloersticker route
Eenrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, links om of rechts om. De routes door het pand bepalen hoe vaak mensen
bij elkaar in de buurt komen. Duidelijk zichtbare bewegwijzering op de vloer leidt de medewerkers eenvoudig langs een
nieuwe route. Breng de sticker voor langdurig gebruik aan op een harde ondergrond.

Referentie 3B | Productieprijs vanaf € 4,68 per stuk bij afname van 100 ex. (1 ontwerp).

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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BEWEGWIJZERING

ROTONDE PILAAR

ROTONDE PILAAR

RECHTS
AANHOUDEN

RECHTOSUDEN
AANH

Pilaar

Aanzicht van bovenaf

Poster looproute trap

Een drukke ontvangsthal waar mensen doorgaans kriskras door elkaar lopen

Referentie 3D | Productieprijs op aanvraag.

heeft in deze tijd wellicht wat meer richtingsaanduiding nodig om ervoor te

Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

zorgen dat de gewenste route volgen.
Formaat: 100 x 30 x 30 cm.
Referentie 3C | Productieprijs vanaf € 18,20 per stuk bij afname van 50 ex.
Formaat 150 x 40 x 40
Referentie 3C | Productieprijs vanaf € 76,- per stuk bij afname van 50 ex.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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4.
HYGIËNE
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HYGIËNE

Hygiënezuil

Hygiëneset

Een kartonnen display waar je je handen kunt reinigen, plaats je gemakkelijk op iedere afdeling. Licht in gewicht

Samen veilig werken betekent ook dat iedere medewerker zelf moet zorgdragen voor een goede hygiëne en een schone

en snel op te zetten. Kleine versies zijn ook leverbaar, bijvoorbeeld bij de receptie of in het bedrijfsrestaurant.

werkplek. Zeker als je regelmatig wisselt van bureau is het wel zo fijn als je deze ook zelf kunt reinigen. Voor jezelf en de volgende gebruiker. Wij leveren een hygiëneset bestaande uit een tasje met Podilon desinfecterende huidspray (100 ml), Nivea
Soft crème (75 ml), beeldscherm reinigingsspray (250 ml), bureau tissues (100 stuks), geïmpregneerde poetsdoek. Het tasje
kun je personaliseren met een leuke sticker of door een kaartje toe te voegen.

Referentie 4A | Productieprijs vanaf € 20,35 per stuk bij afname van 50 ex.

Referentie 4B | Productieprijs: € 17,90 per stuk
De items in de set kunnen op basis van beschikbaarheid verschillen van de afbeelding.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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HYGIËNE

Schoonmaakkaart

Toiletsticker toelichting handen wassen

Mondkapjes

Hang of leg deze kaart op plaatsen die door meerdere personen worden

Je handen wassen is één ding, je handen grondig wassen (20 seconden)

In sommige situaties is het niet mogelijk om voldoende afstand van elkaar

gebruikt zoals flexplekken, vergaderruimtes en de tafels in het bedrijfs-

is wel even wat anders dan we gewend zijn. Deze sticker laat zien hoe het

te houden. Een mondkapje kan in dan uitkomst bieden. Ze zijn gemaakt

restaurant. Zo maak je voor iedereen snel duidelijk welke plek je wel en

echt moet. Hang hem muren of spiegels bij de wasbak.

van katoen, uitwasbaar en verkrijgbaar in 6 unieke kleuren (zie afbeel-

beter nog niet kunt gebruiken.

ding). Een opdruk is mogelijk in maximaal 2 kleuren.

Referentie 4C | Productieprijs op aanvraag.

Referentie 4D | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal,

Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

formaat en materiaal.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

Referentie 4E | Productieprijs vanaf € 6,25 per stuk bij 500 ex.

COMMUNICATIEMIDDELEN
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5.
COMMUNICATIEMIDDELEN
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COMMUNICATIEMIDDELEN
LOGO

Geef elkaar
de ruimte

VEILIG WERKEN
DOEN WE SAMEN
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vragen we je
vriendelijk om je aan de volgende regels te houden. Alleen dan kunnen
we veilig en verantwoord met elkaar samenwerken.

VEILIG WERKEN
DOEN WE SAMEN

1

3

2

VEILIG WERKEN

4

DOEN WE SAMEN
We mogen eindelijk weer op kantoor werken. Dat is
heel fijn, maar zolang er geen vaccin is moeten we
elkaar blijven beschermen. Dat betekent 1,5 meter
afstand houden en ook aan onze hygiëne denken.
Om verspreiding van het virus te voorkomen gelden
in dit pand een aantal regels. We vragen vriendelijk
om je aan deze regels te houden. Alleen dan kunnen
we veilig en verantwoord met elkaar samenwerken.

We mogen eindelijk weer op kantoor werken. Dat is fijn, maar we kunnen onze oude
routines niet zo maar weer oppakken. Zolang er geen vaccin is, blijft het coronavirus
onder ons. Dat betekent dat we voorlopig echt overal - op school, op ons werk, in
winkels, bioscopen, attractieparken en horeca - nog steeds afstand moeten houden
en aan onze hygiëne moeten denken. Ook even gezellig bijpraten bij de koffiecorner
of samen lunchen in het bedrijfsrestaurant zullen we anders moeten doen om jezelf

Houd 1,5 meter
afstand

Volg de route
aanduidingen

Was je handen
regelmatig met zeep

Hoest en nies
in je elleboog

en elkaar blijvend te beschermen. Om verspreiding van het virus te voorkomen gelden

Geef elkaar de ruimte

daarom in dit pand een aantal regels. We vragen vriendelijk om je aan deze regels te
houden. Alleen dan kunnen we veilig en verantwoord met elkaar samenwerken.

LOGO

Heb je vragen over corona?
Kijk op rijksoverheid.nl/corona of bel 0800-1351

LOGO

Posters

Banners

De veiligheidsmaatregelen en hygiëneregels moeten we continu communiceren, op iedere

Voor het snel en duidelijk onder de aandacht brengen van je boodschap gebruik je een

plek in het gebouw. Bij de entree, de koffiecorner, het bedrijfsrestaurant en op het toilet.

bannersysteem. Je zet hem in een handomdraai op en je ziet hem direct staan. Zet hem

Een poster is daarvoor ideaal en druk je zeer betaalbaar in zowel kleine als grote oplages.

op plaatsen waar extra aandacht nodig is, zoals bij de entree en het bedrijfsrestaurant.

In een posterlijst hangen ze het mooiste aan de muur. Verkrijgbaar in A4 tot en met A0.

Banners zijn in verschillende formaten en soorten (Roll-up, X-banner, L-banner) leverbaar.

Referentie 5A | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

Referentie 5B | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

WERKPLEK

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

HYGIËNE

COMMUNICATIEMIDDELEN
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COMMUNICATIEMIDDELEN
WELKOM

BIJ BEDRIJF X
We vinden het erg belangrijk dat u en onze medewerkers zich
veilig voelen en prettig kunnen samenwerken. Om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen, gelden een aantal regels in
de pand.

1

2

3

4

Houd 1,5 meter
afstand

Volg de route
aanduidingen

Was je handen
regelmatig met zeep

Hoest en nies
in je elleboog

Wij vragen u vriendelijk zich aan deze regels te
houden. Hartelijk dank voor uw medewerking.

LOGO

Baliestandaard

Narrowcasting

Bezoekers moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van de maatregelen in het pand. Bij de

Om de boodschap op een aantrekkelijke manier te communiceren is narrowcasting een perfect systeem. Door bewegend

receptie heet de receptioniste de gasten persoonlijk welkom en wijst hen daarnaast op de

beeld te gebruiken krijgt de boodschap meer aandacht. Met een mooie animatie wijzen we gasten en medewerkers op

geldende regels en de aanduidingen ten aanzien van looproutes. Deze baliestandaard is uit

veilig werken.

te voeren in verschillende formaten en materialen.

Referentie 5C | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.

Referentie 5D | Prijs op aanvraag.

WERKPLEK

HYGIËNE

1,5 METER OPLOSSINGEN

BEWEGWIJZERING

COMMUNICATIEMIDDELEN
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COMMUNICATIEMIDDELEN
LOGO
LOGO

Collega, ik mis

Blijf gezond!

Zie je in Team

s

#

je!
er

leuk je we!
te zien

EILIG
JFV
I
L
B

#IKHOORJE

1,5m
#HARTONDERDERIEM
#HARTONDERDERIEM

LOGO
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#

LOGO
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#
#WEMISSENJE #HOUVOL #LEUKJEWEERTEZIEN
#HOUDAFSTAND #SAMEN #BLIJFVEILIG
#ZOOMJELATER# BLIJFGEZOND #WESKYPEN
#IKHOORJE #1,5METER#ZIEJEINTEAMS#

VEILIG WERKEN

DOEN WE SAMEN
1

2

3

4

Houd 1,5 meter
afstand

Volg de route
aanduidingen

Was je handen
regelmatig met zeep

Hoest en nies
in je elleboog

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
vragen we je vriendelijk om je aan de volgende
regels te houden. Alleen dan kunnen we veilig
en verantwoord met elkaar samenwerken.
Heb je vragen over corona?
Kijk op rijksoverheid.nl/corona of bel 0800-1351

Notities

Selfiewand

Bureaulegger

Je hebt de afgelopen maanden een aantal van je collega’s ongetwijfeld gemist. Je hoopt dat je ze weer ziet als je weer

Bij binnenkomst op kantoor reinig je eerst je handen en daarna pak je een

naar je werkplek mag. Dat is helaas niet vanzelfsprekend, omdat (gedeeltelijk) thuiswerken zeer waarschijnlijk nog steeds

bureaulegger. Een los vel papier (bijv. A1 of A2 formaat) met een leuke print

van toepassing is. Je kunt elkaar natuurlijk mailen, appen en zien via Teams. Maar hoe leuk is het om een selfie naar jouw

en/of ruimte om notities op te schrijven. Extra voordeel: je houdt het bureau

favoriete collega te sturen en te laten weten dat je aan hem of haar denkt? Zeker weten dat dat gewaardeerd wordt!

ook nog eens goed schoon.
Referentie 5F | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat

Referentie 5E | Productieprijs op aanvraag. Afhankelijk van aantal, formaat en materiaal.
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BESTELLEN EN
INFORMATIE
We hebben in de catalogus slechts een impressie laten zien. Natuurlijk
zijn er nog veel meer middelen, vormen en kleuren mogelijk. Ook die
werken we graag voor je uit.
Kortom
- wil je de 1,5 meter op een vriendelijke manier onder de aandacht brengen?
- wil je materialen in jullie eigen huisstijl?
- vind je duurzame materialen belangrijk?
- zoek je een leverancier die je van concept, productie tot montage compleet kan ontzorgen?
- en ook snel kan leveren?
Neem dan contact op met jouw vaste Canon contactpersoon op jouw locatie.
Je kunt ook contact opnemen met The Creative Hub Den Bosch:
E: thecreativehub@canon.nl
T: +31736815189

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/creativeservices
De prijzen in deze offerte zijn exclusief kosten voor design en opmaak van de middelen.

Veilig én prettig werken, dat doen we samen.
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