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Koppen Creative is onderdeel van Koppen Europe en al 35 jaar actief
op de Nederlandse en Europese markt. Koppen is opgericht in 1986.
Wat ooit begon met de verkoop van kleine speeltjes voor scholen
is inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler. Koppen is in
meer dan 40 landen actief in verschillende markten.
In onze showroom is de volledige collectie te bekijken en direct te
bestellen. Via ons eigen distributiecentrum zorgen we dagelijks voor
verzendingen naar klanten in Europa en ver daarbuiten.
Koppen Creative biedt een enorm uitgebreid en actueel assortiment
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Wij adviseren u daar graag
in. We hebben alle specialismen in huis om u als klant te ontzorgen.
Daarom ziet men Koppen ook als totaalpartner voor klanten in de
horeca, sport en leisure-industrie.
Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van merchandise en
design nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat alle artikelen
voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Koppen staat voor
flexibel, betrokken, vertrouwd, pro-actief en professionaliteit. Onze
specialisten snappen de behoefte van de klant in ieder segment.
Wij ondersteunen wereldwijd projecten die zich inzetten om het
welzijn en speelplezier van kinderen te verbeteren en streven naar
een duurzame wereld.

Alle specialismen onder één dak!
Design op maat
Onze designers staan garant voor aan
sprekende en originele creaties van karakters,
producten en verpakkingen.

Storytelling
Door met het kloppende hart – het unieke
verhaal – van uw mascotte te beginnen,
ontwikkelen onze storytellers karakters
met bestaansrecht.

Merchandise
Koppen Creative is met meer dan 30 jaar
ervaring in merchandise en producten
voor in de horeca een van de grootste
partners binnen Europa.

AR & VR
Onze AR- & VR-specialisten brengen
objecten echt tot leven in een virtuele
wereld vol met beleving.

Mascottes
Ons atelier vervaardigt top kwaliteit
mascottepakken en spectaculaire
kostuums voor theater en shows.

3D-Shaping
Designobjecten in 3D van klein tot groot formaat
laten uw product of mascotte extra opvallen.
Koppen Creative denkt graag met u mee!

Film & Animation
Breng uw personages, artwork en
producten tot leven met aansprekende
animaties en film!

Design by Tirza

Design op maat

Koppen Creative beschikt over een eigen designafdeling. Hier creëert

ook graag uw wensen naar een specifiek op maat gemaakt product.

een professioneel team van ontwerpers, typografen, dtp’ers, illustra-

Of het nu gaat om een menubox, een grote knuffel of een sleutel-

toren en fotografen dagelijks nieuwe en spraakmakende producten,

hanger, wij zorgen ervoor dat het past bij de uitstraling van uw

designs en verpakkingen voor onze klanten in Europa.

bedrijf!

Ook zorgen wij voor de ontwerpen voor diverse marketingdoel-

Toepassingsgebieden

einden. Daarnaast ontvangt u van ieder product dat u bij ons

Bij design op maat kunt u denken aan:

afneemt vrijstaande afbeeldingen.

• Character design
• Concept art

Het unieke van dit in-house totaalconcept is dat wij onafhankelijk

• Parkplattegronden

en flexibel zijn. We kunnen dus snel intern schakelen i.p.v. te hoeven

• Illustraties en infographics

wachten op derden. Hierdoor kunnen we sneller de productie in

• Strips & cartoons

gang zetten of zijn designoplossingen direct uitvoerbaar.

• Kleurplaten
• Restyling

Het ontwikkelen van eigen producten is bij Koppen Creative dus

• Theming

standaard. Er is een brede keuze uit artikelen die op maat gemaakt

• 3D-modellen

kunnen worden. Er wordt veel aandacht besteed aan een pakkend

• Grafisch werk

ontwerp i.c.m. een goed en kwalitatief product. Wij vertalen dan

• Online en offline reclame-uitingen

Design by Karen
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Design by Tirza, Sabine & Charlotte
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ILLUSTRATIES & CARTOONS

Design by Tirza, Maarten, Sanne & Karen

Design by Michiel & Sabine
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Design by Karen
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Design by Maarten & Michiel

(PARK)PLATTEGROND

Design by Michiel i.o.v. ©SPLVR

Storytelling

Voor ons is uw karakter meer dan een mascottepak of speelgoedartikel. Meer dan uiterlijke kenmerken. Koppen Creative gelooft
in de meerwaarde van storytelling en beleving. Wij voorzien uw
boegbeeld van een volwaardige identiteit en unieke, fictieve wereld.
Door niet met de oppervlakte, maar juist met het kloppende hart
– het unieke verhaal – van uw mascotte te beginnen, ontwikkelen
onze storytellers karakters met bestaansrecht. Nog vóór de eerste
schets op papier staat, zijn uw personages relateerbaar voor een
breed publiek.
Karakterontwikkeling
Hierin is Koppen Creative onderscheidend. Voor ons is een generiek
karakter niet genoeg. Wij zijn pas tevreden als wij uw publiek een
blijvende herinnering hebben gegeven. Een ontmoeting met een
karakter dat uw park of project perfect vertegenwoordigt.
Dat is de kracht van storytelling. Wij voorzien iedere mascotte
van een unieke identiteit middels kleurrijke verhaal- en karakter
ontwikkeling. Bruisende, fictieve werelden passend bij de signatuur
van uw onderneming. Koppen Creative blaast leven in uw
boegbeeld!

Merchandise

Koppen Creative heeft meer dan 30 jaar ervaring in speelgoed,

Hieronder vind u een selectie uit het assortiment dat we kunnen

merchandise en producten voor in de horeca zoals menuboxen,

leveren. Uiteraard kunnen we ook kijken naar uw eigen ideeën. Met

drinkbekers, slushbekers en ijsbekers. Koppen is daarom een van de

een eigen inkoopkantoor in Hong Kong hebben we direct contacten

grootste partners op dit gebied binnen Europa.

met China, Taiwan, Korea, Indonesië, India, Pakistan, Vietnam en
Thailand. Het moet gek zijn als we het niet kunnen vinden!

Met een team van inkopers en ontwerpers zorgen we voor leuke
artikelen die passen bij de uitstraling van uw bedrijf. Wij zorgen

Een greep uit ons assortiment

ervoor dat alle artikelen die we importeren voldoen aan de Europese

• Knuffels en pluche

wet- en regelgeving. Van ieder product ontvangt u gratis een

• Horeca: menuboxen, slush-, drink- en ijsbekers, placemats

vrijstaande afbeelding en een verklaring dat het voldoet aan de

• Schrijfwaren en creatieve producten

normen.

• Spellen & puzzels
• Hout en ander duurzaam speelgoed

Beleving is bij Koppen Creative erg belangrijk. Dit willen we terug

• Tassen en rugtassen

laten komen in het speelgoed, de merchandise en de andere

• Kleding en petjes

producten. Het moet een versterkend effect geven voor de napret

• Producten voor zwembad, strand en zomer

als uw gast weer thuis is. Samen met u kijken we hoe we dit effect

• Kussens en dekbedden

kunnen optimaliseren. Een mooie herinnering aan uw vakantiepark

• Boeken

of bedrijf is het begin van een herhaalbezoek of positieve reclame

• Staat het hier niet bij? Vraag het ons!

voor anderen.

MERCHANDISE

AR & VR

Augmented Reality

Virtual Reality

Met Augmented Reality (AR) worden er computergegeneerde

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je

beelden over de werkelijke wereld heen getoond. Augmented

in een andere werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril wordt de

betekent letterlijk ‘toegevoegd’, m.a.w. je voegt digitale content toe

zichtbare werkelijkheid simpelweg vervangen door een computerge-

aan de werkelijkheid. Zo kun je bijvoorbeeld een virtuele tafel bekijken

genereerd beeld. De bril bevat namelijk een beeldscherm en sluit je

en zo al voor de koop bepalen of hij in je huis past. Dat kan op twee

zicht op de buitenwereld af. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien,

manieren: door te kijken naar een smartphone of tablet waarop live

dat licht van elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving. Met

camerabeelden met toegevoegde AR-elementen te zien zijn, of met

andere woorden: je kijkt dan in 3D naar een virtuele wereld.

een speciale bril die AR-elementen voor je ogen projecteert.
Een prachtige techniek om nieuwe, nog niet bestaande omgevingen
AR leent zich fantastisch voor leuke spellen! Bijvoorbeeld in een

mee te verkennen of om creatieve spellen mee te realiseren waarin de

restaurant richt je je smartphone op een placemat, waarna virtuele

bezoeker compleet ondergedompeld wordt.

karakters op tafel opstaan en rond gaan lopen. Of een kleurplaat komt
tot leven met dezelfde kleuren die jij hebt gebruikt om in te kleuren!

Design by Dian

Mascottes & kostuums

Voor ieder evenement een speciaal kostuum! De creaties voor
mascottes en kostuums van Koppen Creative zijn te bewonderen over
de hele wereld op festivals, tv-shows en bij diverse bekende onder
nemingen. Bij ons staat creativiteit, vakmanschap en kwaliteit voorop.
De gehele productie, van ontwerpfase tot materiaalkeuze en vervaardiging is bij ons in vertrouwde handen. Met jarenlange ervaring
weten we uw wensen en behoeften om te zetten in prachtige, unieke
kostuums.
Met een mooie mascotte maak je beleving
Een mascotte, iedereen weet direct wat het betekent. Een persoon in
een pak die de boel op probeert te fleuren, zonder maar één woord
te zeggen. Met non-verbale communicatie laat hij of zij mensen lachen. Voor
de speler in het looppak is een mooi
kostuum net zo belangrijk als een goede
dosis humor. Het is het eerste wat de
bezoeker ziet. Het bepaalt direct wat
voor emotie er opgeroepen wordt. Is
het een schattige mascotte? Dan zal er
liefdevol op worden gereageerd. Is het
een stoere mascotte? Die zal het juist bij
de kleinere jongens erg goed doen. Zo
kan een mascotte door het uiterlijk al de
stemming bepalen.
Design by Dian

MASCOTTEPAKKEN

Design by Dian

Design by Dian

PROMOTIEKOSTUUMS

Promotiekleding

Steel de show met exclusieve theaterkleding

Een nieuw product lanceren of promoten? Een promotie slaagt pas als

Een theatershow maakt pas indruk als de kostuums naadloos

er overal rekening mee is gehouden. Van de aankleding van de locatie

aansluiten op het verhaal dat overgebracht moet worden. Wij weten

tot het onthullingsmoment van het product, de bezoeker mag dit

waar op gelet moet worden bij de productie van kostuums voor

moment niet vergeten. Bij een goede aankleding hoort ook passende

theatershows, en hoe we theaterkleding perfect aan laten sluiten op

kleding voor de medewerkers. De kostuums voor promotionele

uw nieuwe show. Met 20 jaar ervaring in dit vakgebied deinzen wij

activiteiten lopen uiteen van mascottes tot prachtige jurken voor de

nergens meer voor terug. Bij ons is werkelijk alles mogelijk, samen

dames. Wij zijn er voor iedereen en geen enkele wens is te gek.

maken van uw show een succes!

Design by Dian

SHOWKLEDING

Schitterende en functionele showkleding
We hebben voor meerdere grote evenementen gewerkt met speciale
verzoeken, zo ook voor tv-shows. Denk bijvoorbeeld aan Holiday
on Ice en Sterren dansen op het ijs. Een kostuum ontwikkelen dat er
prachtig uitziet, maar tegelijkertijd functioneel is, dat kunnen wij als
geen ander. Schaatsen en dansen op ijs is onmogelijk in een statische
outfit. Hier werd veel van ons gevraagd, het eindresultaat mocht er
dan ook zijn. We kregen niets dan positieve reacties, van zowel de
dragers van de kostuums als de kijkers. Dat maakt ons iedere dag
weer trots.

Design by Dian

SHOWKLEDING

Circuskleding waarin je de verwachtingen waarmaakt

Walking Tables & Champagne Dames

Opvallend, voorzien van pracht en praal of juist rustige kleuren? Samen

De Walking Tables & Champagne Dames zijn bijzondere projecten

met ons kan u sparren over ideeën en komen we tot een design waar

die voor elk thema vervaardigd kunnen worden. Ze geven ieder feest,

u gelukkig van wordt. Eerder hebben wij kostuums gemaakt voor

elke beurs, opening of zakelijk evenement een speciaal tintje.

Circus Herman Renz, Circus Bongo en Circus Marin Hanson.

Design by Dian

SHOWKLEDING

Laat uw wereld betoveren door specials en decor

Van kleine tot grote projecten, voor ons blijft ieder project even

Naast kostuums kunt u ook voor decors bij ons terecht. Een mooie

belangrijk. Hoe groot de productie ook is, hoe gedetailleerd of

omgeving draagt bij aan de algehele indruk die een bezoeker krijgt.

grof het decor ook moet of mag zijn: alles wordt tot in de puntjes

Een prachtig kostuum is stap één, een mooi decor maakt het plaatje

verzorgd. U ontvangt een decor waar mensen op kunnen schitteren!

compleet.

Design by Dian

Design by Sander

3D-Shaping
Wilt u een uniek designobject laten maken? Extra opvallen en op

voor kwalitatief hoogwaardige top producten. Denk aan speeltoe-

een unieke wijze uw product, merk of mascotte promoten? Koppen

stellen, decoratieve scènes in een vakantiepark, de aankleding met

Creative denkt graag met u mee!

rotspartijen, watervallen en bruggen van een subtropisch zwembad,
uitdagende objecten voor Indoor Glow Golf, etc. Het kan niet gek

3D Reclameobjecten

genoeg, daag ons uit!

Koppen Creative is gespecialiseerd in de productie van grote 3D
objecten. Denk aan figuren van mascottes, blowups van producten,

3D Kunstobjecten

logo’s en unieke etalageobjecten. Een grote tekst of logo aan de

Wilt u een uniek kunstwerk, beeld of sculptuur laten maken? Wij

muur? Onze 3D letters en teksten worden gemaakt uit piepschuim.

denken graag met u mee. De kunstobjecten uit onze werkplaats

Dit is licht van gewicht, recyclebaar en voordelig. Onze 3D-objecten

worden gemaakt van polyester en/of een kunsthars. Kunst in de

zijn te vinden bij evenementen, festivals, beurzen, foodtrucks en

openbare ruimte kan volledig hufterproof worden uitgevoerd en

winkels. Dit zorgt voor de ultieme merkactivatie waar klanten niet

worden behandeld met een anti-graffiti coating. Iedere kleur en

omheen kunnen.

verftechniek vereist een andere know-how. Wij geven u advies bij het
bepalen van de juiste finish voor een super strak resultaat.

Creëer een sprookjesachtige setting!
Thematisering met 3D-objecten is bij uitstek geschikt voor uw

Wilt u het plaatsen van het kunstwerk door ons uit laten uitbesteden

pretpark, binnenspeeltuin of camping. Digitale technieken maken het

en begeleiden? Dat doen wij graag voor u. Daarnaast kunnen wij ook

makkelijk om u vooraf een compleet beeld te geven van uw project.

constructieberekeningen maken en een verkeersplan aanvragen voor

Aan de hand van uw ideeën realiseren wij een 3D-model dat wij

plaatsing rond de openbare weg.

als uitgangspunt gebruiken. U kunt het zo gek niet bedenken of wij
maken het! Met behulp van schuimmodellen maken wij de meest

3D Signing

creatieve, vrije vormen. Dit doen wij handmatig, maar ook digitaal met

Bij 3D freesletters moet u denken aan letters uit acrylaat, hout, forex,

3D-freesmachines.

dibond, alluminium of rvs. Variërend van 3 tot 19 mm dikte kunnen
de mooiste creaties worden gemaakt. Deze letters worden veelal

Polyester objecten kunnen worden voorzien van een harde

toegepast als gevelreclame op een pand of als reliëfletters voor aan

buitenlaag en hebben daardoor een erg lange levensduur. Daarom

de muur. Groter formaat is ook mogelijk: dan maken we gebruik van

zijn ze zeer geschikt voor gethematiseerde speelobjecten voor buiten.

een hard schuim als basismateriaal, wat later eventueel voorzien kan

Onze vakkennis en ervaring in het verwerken van polyester zorgt

worden van een duurzame afwerklaag. Ook geschikt voor buiten!

3D SHAPING

Design by Sander

Design by Sander

Design by John

Film & Animation
Animaties als eye-catchers

bioscoopreclame, TV commercials en narrowcasting toepassingen.

Met 2D animaties zetten we op allerlei beeldschermen uw

En ook op de diverse social media platformen zijn animaties echte

producten, attracties en evenementen in de spotlight. Van bestaand

aandachttrekkers.

(foto)materiaal, huisstijlelementen en artwork van merchandise,
menukaarten, verpakkingen en vormgeving van alle denkbare

Concept en creatie

communicatieuitingen die gemaakt zijn voor print of internet maken

Vormgeven met bewegend beeld dat is onze specialisatie. Van foto’s,

we dynamische korte filmpjes. Waarmee statische beelden tot leven

illustraties, huisstijl elementen en tekst kunnen we naar eigen inzicht

komen! De animaties die we maken zijn commerciële of informatieve

aantrekkelijke animaties maken. Indien gewenst compleet met muziek

eye-catchers. Te zien op beeldschermen op alle denkbare locaties.

en/of voice-over. Lever je liever een eigen storyboard of script aan?

Denk aan displays bij food corners, thema aankleding van attracties,

Geen probleem. Aan de hand van je aanwijzingen maken we de

aankondiging van shows en evenementen, instore advertising,

animaties geheel naar jouw wens.

Design by John

Inkoop

De inkopers van Koppen Creative en Koppen Europe bezoeken het
hele jaar diverse fabrikanten en inkoopbeurzen over heel de wereld.
Hierdoor kunnen wij een brede en kwalitatieve selectie maken
waarmee de verkoopafdeling vooruit kan.
Dankzij de jarenlange ervaring en de voelsprieten loopt Koppen
voorop in de markt. Zo bieden wij, naast onze brede, vaste collectie,
tussendoor volop producten aan die een extra boost kunnen geven
aan uw omzet omdat deze artikelen een rage zijn of gaan worden. Wij
denken graag met u mee!
Product op maat
Onze inkoopafdeling en designstudio gaan samen met u aan de
slag om producten op maat te maken. Samen met u creëren we een
product met een design dat geheel aansluit bij de uitstraling van uw
bedrijf of merk.
Daarbij bewaken wij het project met een eigen projectmanager die
schakelt tussen u als klant, onze inkoopafdeling en de designafdeling.
Hiermee houden wij de vinger aan de pols wat betreft de lever- en
doorlooptijden zodat uw bestelling tijdig en correct geleverd wordt.

Kwaliteit
Naast creativiteit staat kwaliteit hoog in het vaandel bij Koppen
Creative. Kinderen zijn gek op speelgoed en andere kleurrijke
artikelen. Het prikkelt hun fantasie en stimuleert hun ontwikkeling.
Kinderen zijn een kwetsbare groep en daarom heeft de veiligheid van
de artikelen bij ons de allerhoogste prioriteit.
Koppen laat de artikelen bij betrouwbare fabrikanten maken. Meestal
gebeurt dit in het verre oosten. Met meerdere fabrikanten hebben wij
al ruim 25 jaar een duurzame relatie opgebouwd. Onze producten
worden onder goede, eerlijke en veilige omstandigheden geproduceerd. Ons inkoopteam houdt dit nauwlettend in de gaten.
Het gehele aankoop- en productieproces ligt vast in kwaliteits
procedures. Ons team van gespecialiseerde medewerkers bewaakt de
kwaliteit en zorgt dat waar nodig producten extra getest worden om
er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving.
Van alle geproduceerde artikelen houden wij een technisch dossier
bij om zo de veiligheid te kunnen waarborgen. Hierdoor kunnen wij
met een gerust hart de artikelen voorzien van een CE-markering.
Alle producten worden volgens internationale normen getest bij
gerenommeerde testlaboratoria zoals SGS, TÜV en Eurofins. Daarnaast
voeren wij zelf extra controles uit, want pas als wij zeker zijn dat het
veilig is, starten wij de productie. Steekproeven tijdens de productie
en grondige analyses van het productieproces waarborgen de
kwaliteit van de serieproductie.

Showrooms

Voor onze klanten zijn wij nooit ver weg. Het hoofdkantoor van
Koppen Europe staat in Geldrop, in het zuiden van Nederland. Dichtbij
de Belgische en Duitse grens en op 15 minuten rijden van Eindhoven
Airport. Daarnaast werken wij met agenten in verschillende landen en
regio’s.
Het hoofdkantoor van Koppen Europe heeft een showroom van ruim
500 m², met een aparte showroom voor Koppen Creative gericht op
merchandise en artikelen voor horeca en leisure.
In onze showrooms bieden we een groot aanbod en een compleet
assortiment non-foodproducten. U kunt op deze mooie locatie al
onze producten bekijken. U maakt hier kennis met verschillende,
nieuwe concepten en trendy horecaproducten die u zullen inspireren.
Wij helpen u bij het samenstellen van een totaalpakket voor uw
bedrijf, club, park of project.
Koppen Creative biedt maatwerk op het gebied van design,
merchandise, mascottepakken en theaterkostuums. Maar ook voor
storytelling, AR / VR en 3D Shaping bent u bij ons op het goede adres.
We verwelkomen u graag in onze showrooms! Plan uw bezoek
vandaag nog. Een online bezoek behoort ook tot de mogelijkheden!
Kijk op onze website KoppenCreative.com om een afspraak te maken.

Koppen Europe ondersteunde al met regelmaat mooie projecten. In
2020 is er besloten om daarvoor een aparte stichting op te richten
onder de naam Koppen Foundation.
Met de Koppen Foundation ondersteunen wij verschillende goede
doelen en projecten in Nederland en het buitenland. Een glimlach van
een kind zegt vaak meer dan duizend woorden!
Van de totale omzet van Koppen Europe gaat er een percentage
naar de foundation om al het onmogelijke toch mogelijk te maken!
Hoe meer projecten wij samen met onze klanten kunnen doen, hoe
meer kinderen wij blij kunnen maken en een glimlach op het gezicht
kunnen toveren.
Let’s make kids smile!

Beurzen

IAAPA Expo Europe
2021 – Barcelona
Date:

September 28, 2021 – September 30, 2021

Event Type: IAAPA Expos
Region:

IAAPA Europe, Middle East, Africa

Conference: September 27 – 30
Trade Show: September 28 – 30
Location:

Barcelona, Spain

Booth KC:

2-326

Koppen Creative is ieder jaar gewoonlijk present op de volgende

Step into a world of fresh possibilities as you connect with your peers

beurzen. Zie de websites voor de precieze data en meer informatie.

and discover innovative ways to improve operations, increase guest
satisfaction, and grow revenue. The future of the leisure industry

IAAPA Expo Europe

starts here.

28-30 sept 2021 in Barcelona, Spanje
Koppen Creative is te vinden in hal 2 op standnummer 2-326.

Who will be there?

(zie ook het kader hiernaast)

IAAPA Expo Europe 2021 will be an all-encompassing destination for
leisure and attractions industry professionals, including operators,

Recreatievakdagen

suppliers, manufacturers, investors, developers, and anyone wishing

16 t/m 18 nov 2021 in Hardenberg, Nederland

to engage with the global amusement community.

www.recreatie-vakbeurs.nl
Plan to attend the biggest event in Europe, the Middle East, and
Horeca Expo Gent

Africa for the leisure, attractions and entertainment industry!

21 t/m 25 nov 2021 in Gent, België
www.horecaexpo.be
Horecava
jan 2022 in Amsterdam, Nederland
www.horecava.nl

www.iaapa.org/expos/iaapa-expo-europe

KC

Contact

Een aanvraag indienen

Koppen Creative

Wilt u een eigen ontwerp, een mascotte, kostuum of op maat

 Emopad 33, 5663 PA

gemaakte producten laten fabriceren? Dan bent u bij ons aan het

		 Geldrop, The Netherlands

juiste adres want dat kunnen wij als geen ander. Wij sturen u graag

 +31 (0) 40 286 82 79

een vrijblijvende offerte!

 info@koppencreative.com
 KoppenCreative.com

U kunt met ons contact opnemen met het aanvraagformulier op
onze website KoppenCreative.com. Wilt u ons liever persoonlijk

Bent u op zoek naar iets, of weet u nog niet precies wat?

spreken? Bel ons gerust op +31 (0)40 286 82 79. Per e-mail kan

Geen probleem, we helpen u graag! Lees in het kader hiernaast

natuurlijk ook via info@koppencreative.com.

verder bij een aanvraag indienen.
Gevraagde informatie
Gratis shuttle service

We kunnen u het snelst antwoord geven als uw vraag zo duidelijk

 Gratis pickup vanaf Eindhoven Airport en Eindhoven

en compleet mogelijk is. Weet u nog niet alles? Dat geeft niets, we

		 treinstation (15 minuten)

nemen dan contact met u op voor meer informatie.

 Op 1 uur en 15 minuten vanaf Amsterdam Airport / Schiphol
		 (gratis pickup vanaf Eindhoven treinstation)

Om u op weg te helpen volgen hier enkele veel gestelde vragen:
• Naar wat voor een design of product bent u op zoek?
• Welke grootte had u in gedachten?
• Welk aantal?
• Heeft u specifieke wensen?

Amsterdam



The Netherlands

   
 


  
  

• Voorkeur voor materialen?
• Waar gaat u het voor gebruiken?
• Hoe snel heeft u het nodig?

Eindhoven
Lorem ipsum



• Heeft u zelf al een schetsje, een voorbeeld of een ontwerp?


KC


Germany

Stuur dat dan mee, alles helpt om een beter beeld van uw
vraag te krijgen.

Belgium

 KoppenCreative.com
France

youtube
INSTAGRAM

PINTEREST





Facebook-square


WHATSAPP

Sistrix

linkedin
Tiktok



MAILCHIMP


Wij adviseren u graag

Bent u benieuwd naar onze diensten, ons assortiment en wat wij voor u kunnen betekenen?
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. We staan voor u klaar en helpen u graag!

 KoppenCreative.com

