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Zet je bedrijf Op de kaart tijdens Print Pakt Live 

 

Op 21 oktober gaat Print Pakt Live op de Dutch Design Week 2017 van 

start. Net als vorig jaar gaan we de bezoekers meer dan blij maken met de 

Op de kaart actie. Vorig jaar deden jullie mee en de kaarten werden door 

een deel van de circa 15.000 (!) bezoekers gretig meegenomen. 

 

De kaarten zijn bedoeld om het DDW-publiek te inspireren met bijzondere 

druktechnieken, opvallende veredeling of door bijzondere papiersoorten te gebruiken. 

De kaarten zijn niet alleen het ‘visitekaartje’ van de maker, maar ook van de 

grafimediabranche. We laten de bijzondere mogelijkheden en onderscheidende 

eigenschappen van drukwerk in een multimediale wereld zien. 

 

 

 

Wellicht ten overvloede hierbij de spelregels. Ten opzichte van 2016 is er één verschil. 

We willen het ontwerp graag zien voor je je kaart in productie neemt. Dit om de 

kwaliteit van de actie verder te verhogen. Het ontwerp van Print Pakt Live is deze keer 

in handen van tekenaar Joost Swarte. De lat ligt hoog, maar voor grafisch Nederland 

zeker niet te hoog. 

 

• Geen commerciële boodschap op de voorkant, alleen beeld en/of tekst, geen 

bedrijfslogo’s; 

• De kwaliteit van het ontwerp wordt beoordeeld door een jury. Deze heeft het 

recht inzendingen van onvoldoende kwaliteit te weigeren; 

• Formaat: 10 bij 15 centimeter 
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• Gebruik het template voor de achterkant van de kaart; 

• Gebruik van Print Pakt-logo op de achterkant is verplicht; 

• Startoplage: circa 1.000 stuks; 

• Kaarten worden eigendom van Print Pakt en kunnen ook later ingezet worden 

ter promotie van drukwerk; 

• Aanleveren van kaarten kan tot uiterlijk 18 oktober; 

• Aanleveradres: KVGO | Roel Worp | Op de kaart, Boeing Avenue 209, 1119 PD 

Schiphol-Rijk 

 

Het template krijg je toegestuurd als we je ontwerp hebben gezien. Stuur dit ontwerp 

asap naar opdekaart@printpakt.nl en we nemen per ommegaande contact met je op.  

 

Vragen of onduidelijkheden?  

Mail of bel:  

• Leon van Velzen, 06 532 17 082; leon.van.velzen@magazijn.nl of 

• Ed Boogaard, 06 51 865 919; info@edboogaard.nl. 

 

Veel inspiratie & we rekenen op prachtige grafische hoogstandjes. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het Print Pakt team 

 

Ed Boogaard & Leon van Velzen
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