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Video-in-print: Prikkelt de zintuigen!
De 7.0” schermen zijn nu ook 
verkrijgbaar met touchscreen.

Ook geschikt voor 
360  video’s 

http://www.pixiocard.com
https://youtu.be/M_PHnekmIRs
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De PixioCard is breed inzetbaar!

Uitnodiging

Bedrijfspresentatie

Hardcover

Specials

heeft u een specifieke Wens? 
Laat het ons weten!

Direct-mailing

Productpresentatie

http://www.pixiocard.com
https://youtu.be/YicILKU1E1U
https://youtu.be/UIPfTRr4P30
https://youtu.be/TGlXhTZP3j0
https://youtu.be/Vefd8_bPGZc
https://youtu.be/SLZ3YY6LSLM
https://youtu.be/Jho1deLe13Y
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Prijslijst PixioCard

Alle prijzen zijn exclusief BTW, verzending en onder voorbehoud van fouten of prijswijzigingen als gevolg door wisselkoersen. De vermelde prijzen zijn staffelprijzen en gelden per stuk. Overige formaten en uitvoeringen zijn op aanvraag. 

Specials wijken af van de prijslijst en de standaard levertijd van 14 werkdagen. Gedurende de maanden januari & februari loopt onze productie via onze fabriek in China enige vertraging op neem contact met ons op voor de planning en 

eventuele vragen. Deze prijslijst is geldig vanaf 1 augustus 2020 t/m 31 augustus. Wegens het corona virus is de prijslijst deze keer maar één maand geldig.

sample? klik hier! 
standaard vanaf €45
gepersonaliseerd vanaf €65

Aantal: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm:
   2.8” 4.3” 5.0”IPS 7.0” 7.0”IPS Hardcover 7.0”IPS

 50 € 23,50 € 24,98 € 27,85 € 30,40 € 33,70 € 37,58  

 100 € 17,12 € 18,81 € 20,78 € 23,21 € 27,22 € 28,56

 250 € 14,81 € 15,96 € 18,31 € 20,95 € 24,96 € 25,28  

 500 € 13,37 € 14,99  € 16,99 € 19,26  € 22,97 € 23,40

 1000 € 12,96 € 14,80 € 16,65 € 18,87  € 22,59 € 22,73

Levertijd

14 werk 
dagen

A5 formaat (staand/liggend)

Levertijd

Aantal: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm: 
   2.8” 4.3” 5.0”IPS 7.0” 7.0”IPS 10.0” 10.0”IPS

 50 € 26,54 € 28,45 € 30,56 € 32,49 € 35,26 € 45,46 € 50,65  

 100 € 20,74 € 22,65  € 24,30 € 26,59 € 29,23 € 39,09 € 44,71

 250 € 17,78 € 19,84  € 21,64 € 23,57 € 26,16 € 35,55 € 40,98

 500 € 16,26 € 17,99  € 19,99 € 21,95 € 24,53 € 33,63 € 39,19

 1000 € 15,83 € 17,60 € 19,50 € 21,52 € 23,97 € 32,96 € 38,23

14 werk 
dagen

 A4 formaat (staand/liggend)

Aantal: scherm: 
   2.4” 

Levertijd

14 werk 
dagen

Visitekaartje

 50 € 19,65    

 100 € 14,26

 250 € 11,88

 500 € 10,27

 1000 € 9,99

Aantal:  scherm: scherm: scherm: 
    4.3”  5.0”IPS 7.0” 

Levertijd

vanaf 5
werk

dagen

 5  € 44,77 € 49,50 € 51,81 

 10  € 34,56 € 38,21 € 39,99 

 25  € 29,06 € 32,13 € 33,63  

 50  € 27,49 € 30,40 € 31,82 

 100  € 25,92 € 28,66 € 30,00 

A5 formaat (staand/liggend)

uitgebreide offerte? 
Neem contact op!

spoed?!
deze pixiocards zijn al 
binnen 5 werkdagen 
te leveren!  

Opties met meerkosten per stuk
PixioCard logo verwijderen van artwork     € 0,50 
USB-kabeltje voor opladen en wijzigen van de video    € 0,50
Extra knop, tot maximaal 9 knoppen (standaard 3 inbegrepen)   € 0,25
Special druktechnieken zoals spot uv of foliedruk 

(afhankelijk van het aantal stuks)            vanaf  € 0,50
NFC tag sticker (vraag naar de mogelijkheden)         vanaf  € 1,00
Uitbreiden geheugen tot maximaal 4GB*         vanaf  € 1,25
* alleen mogelijk bij 14 werkdagen levertijd

http://www.pixiocard.com
https://www.pixiocard.com/de-pixiocard/sample-aanvragen/
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Prijslijst PixioCard VideoBox

COMBINEER EEN 
PRODUCTPRESENTATIE

MET EEN VIDEOBOODSCHAP

ander formaat 
videobox?

Neem contact op! 

Aantal: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm:
   2.8” 4.3” 5.0”IPS 7.0” 7.0”IPS

 25 € 53,44 € 56,67 € 58,36 € 61,31 € 63,83

 50 € 39,93 € 42,15  € 43,95 € 45,89 € 48,39

 100 € 32,42 € 34,53 € 36,38 € 37,96 € 40,34

 250 € 28,56 € 29,99  € 31,92 € 33,47 € 35,80

 500 € 25,98 € 28,12  € 29,85 € 31,40 € 33,62

Levertijd

vanaf 14 
werk 

dagen

A5 formaat (inhoud 21x14,8x5 cm)
   2.8” 4.3” 5.0”IPS 7.0” 7.0”IPS

 25 € 68,68 € 70,99 € 72,75 € 78,92 € 81,45

 50 € 55,17 € 57,52  € 59,19 € 61,13 € 63,62

 100 € 47,66 € 49,77 € 51,49 € 53,21 € 55,58

 250 € 42,47 € 43,43 € 45,11 € 46,98 € 49,38

 500 € 38,77 € 40,80 € 42,41 € 43,96 € 46,24

 A4 formaat (inhoud 29,7x21x5 cm)

Aantal: scherm: scherm: scherm: scherm: scherm:

Alle prijzen zijn exclusief BTW, verzending en onder voorbehoud van fouten of prijswijzigingen als gevolg door wisselkoersen. De vermelde prijzen zijn staffelprijzen en gelden per stuk. Overige formaten en uitvoeringen zijn op aanvraag. 

Specials wijken af van de prijslijst en de standaard levertijd van 14 werkdagen. Gedurende de maanden januari & februari loopt onze productie via onze fabriek in China enige vertraging op neem contact met ons op voor de planning en 

eventuele vragen. Deze prijslijst is geldig vanaf 1 augustus 2020 t/m 31 augustus. Wegens het corona virus is de prijslijst deze keer maar één maand geldig.

Levertijd

vanaf 14 
werk 

dagen
10.1”  op aanvraag

http://www.pixiocard.com
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Volledig ontzorgen

Inpakken PixioCards

Vullen VideoBoxen

Ι Inpakken

 De PixioCard wordt per stuk verpakt. De kaart wordt in een bubbelzakje en brievenbusdoosje gedaan. 

 Het mini USB kabeltje wordt naast de kaart geplaatst en het doosjes wordt gesloten.

 Prijs op basis van een A5 PixioCard € 3,25 p/st.

ΙΙ Inpakken & verzendklaar maken

 + Er wordt een begeleidende brief/kaart bijgevoegd. Het doosje wordt gesloten en dichtgeplakt en er wordt een  

 adresetiket op het doosje geplakt. Klaar voor verzending! Prijs op basis van een A5 PixioCard € 4,95 p/st.

ΙΙΙ  Inpakken & verzendklaar maken incl. verzending binnen NL

 + De verzending naar adressen binnen Nederland wordt door ons verzorgd. 

 Verzending naar buitenland is uiteraard ook mogelijk hiervoor kunnen wij offerte op maat maken. 

 Prijs op basis van een A5 PixioCard € 7,95 p/st.

Ι Vullen videoboxen

 Indien gewenst kunnen wij de handeling verzorgen voor het vullen van de videoboxen. Wij plaatsen de 

 producten in de inlay, voegen indien gewenst een USB kabeltje toe en voegen nog een eventuele 

 begeleidende brief bij. De videobox wordt in bubbelzakje geleverd.  

 Prijs op basis van een A5 Videobox vanaf € 4,50 p/st. (afhankelijk van producten)

ΙΙ Vullen en verzendklaar maken videoboxen

 + Verpakken van de videobox in verzenddoos. Prijs op basis van een A5 Videobox vanaf € 6,25 p/st.

ΙΙΙ Vullen, verzendklaar maken en verzending binnen NL 

 + Er wordt een adresetiket op de verzenddoos geplakt. De verzending naar adressen binnen Nederland wordt 

 door ons verzorgd. Verzending naar buitenland is uiteraard ook mogelijk hiervoor kunnen wij offerte op maat 

 maken. Prijs op basis van een A5 Videobox vanaf € 13,80 p/st.

http://www.pixiocard.com
https://youtu.be/BNhTcO0VNNU
https://youtu.be/B_vhuJjZNQA
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Speciale PixioCards

Bewegingssensor IPS scherm

De PixioCard is breed inzetbaar. U kunt de PixioCard 

gebruiken als display in uw winkel. Met een

bewegingssensor zorgt u ervoor dat het filmpje afspeelt 

als er iemand langs loopt.

Standaard wordt de PixioCard gemaakt met een LCD 

scherm. U kunt ook kiezen voor een IPS scherm. Met 

een IPS scherm is de video beter te bekijken vanuit 

verschillende kijk-hoeken.

• Kalender

• Touch Screen 

• Binder mappen

• Video beter zichtbaar in elke kijk-hoek

• Hogere kleurintensiteit

• Scherper beeld

Andere vorm

Wilt u een andere vorm buiten de standaard PixioCard? 

Ronde hoeken, een zeshoek of een vierkant model het is 

allemaal mogelijk. Zelf een leuk idee? Laat het ons weten 

en we kijken samen naar de mogelijkheden!

• Offertemappen

• Extra dunne of dikke PixioCard

• Uitsparing voor bijvoorbeeld een visitekaartje

http://www.pixiocard.com
https://www.pixiocard.com/wp-content/uploads/2018/05/PixioCard-Inspiratiebrochure-2018-web.pdf
https://youtu.be/s2G_CVRpUdw
https://youtu.be/Vefd8_bPGZc
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Opmaak en technische specificaties

Het opmaken van de PixioCard of Videobox is zeer 

eenvoudig met behulp van onze speciale templates. Alle 

informatie over het ontwerpen en opmaken kunt u vinden in 

onze aanleverspecificaties. Heeft u deze nog niet?

Vraag deze aan via info@pixio.nl.

DOWNLOAD ONZE AANLEVER-
EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

http://www.pixiocard.com
http://www.pixiocard.com/aanleveren
http://www.pixiocard.com/aanleveren
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PixioCard PixioDisplayPixioScreen

PixioDigital

De PixioCard combineert video en print 

waardoor het een uniek en opvallend 

marketingmiddel is. Een stevige papieren kaart 

(helemaal bedrukt in uw huisstijl) met een 

geïntegreerd hoogwaardig LCD scherm. Dat is 

de PixioCard!

De PixioDisplay is dé innovatie op het gebied 

van digitale displays. Een elegant en solide 

43 inch touchscreen lcd-display dat net zo 

eenvoudig werkt als een grote tablet. Ideaal 

voor uw bedrijfsvideo’s, demo’s, commercials 

en promo’s. Een opvallende eyecatcher!

De PixioScreen is een compacte, betaalbare en 

veelzijdige all-in-one display met geïntegreerd 

touchscreen. 

Een lichtgewicht scherm dat net zo eenvoudig 

werkt als een Android-tablet. De PixioScreen 

biedt oneindig veel mogelijkheden!

PixioDispenser

Met de PixioDispenser combineer desinfecteren 

en informeren voor optimale veiligheid in uw 

bedrijf.

Een mobiel display met de combinatie tussen 

een groot, interactief touchscreen scherm en 

een automatische desinfectspray!

http://www.pixiocard.com
http://www.pixiocard.com
http://www.pixiodisplay.com
http://www.pixioscreen.com
http://www.pixiodispenser.com
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Meer informatie over de PixioCard vindt u op www.pixiocard.com. 
U kunt ons bereiken via +31 85 130 7955 of info@pixio.nl.

Wij staan voor u klaar! 

http://www.pixiocard.com
http://www.pixioscreen.com

