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In 2022 bestaat Artige 25 jaar! Dat is wel een 

feestje waard. Mijn gedachten gaan ongemerkt 

terug naar hoe het begon met een droom. Een 

eigen bedrijf! Hoe mooi zou dat zijn… Met drie 

kleine kinderen en onze koopwoning leek het 

haast een te grote droom. Moesten we dit  

risico aangaan? 

We besloten ervoor te gaan. We zetten al het 

spaargeld in dat we hadden en begonnen vanuit 

het kleinste slaapkamertje in onze tussenwoning. 

Op een beurs in Frankfurt kwam ik in aanraking 

met een Engelse uitgever die vooral Afrikaans 

geïnspireerde kunstkaarten verkocht. Met de 

uitgever John Norris had ik meteen een klik.  

Wij kregen de rechten om deze prachtige 

collectie Prime Arts wenskaarten in Nederland 

en België te verkopen. John hielp ons financieel 

op weg door ons pas te laten betalen als de 

klanten ons hadden betaald. Ik ben hem nog 

altijd dankbaar dat wij op deze manier een 

kans hadden om een spannende markt, die op 

dat moment al veel aanbieders van wenskaarten 

kende, binnen te stappen.

We werden verder op weg geholpen door enkele 

winkeleigenaren die nog steeds tot onze klanten 

behoren! Zij namen meteen onze collectie in hun 

assortiment op en gaven ons waardevolle tips 

over het type wenskaarten waar zij behoefte aan 

hadden. De relatie met u, de detaillist, is voor ons 

nog altijd enorm belangrijk. Wij zijn blij met u en 

met de in veel gevallen al jarenlange relatie. 

De situatie waarin we nu zitten overtreft mijn 

stoutste dromen. Wij werken met een team van 

mooie mensen aan een product dat elke dag 

mensen een glimlach bezorgt door de brievenbus. 

Wij blijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe 

series. Elke keer weer spannend hoe deze worden 

ontvangen. U bent ons trouw gebleven. Het is  

onze droom om samen met u steeds opnieuw  

de consument te blijven verrassen. 

De wenskaart is zo’n mooi product! De afgelopen 

periode heeft ons geleerd dat een crisis ook iets 

moois met zich mee kan brengen. Mensen blij 

maken met een wenskaart, iemand een glimlach 

bezorgen door de brievenbus. De wenskaart heeft 

zijn waarde opnieuw bewezen en is populairder 

dan ooit.

Mijn droom is uitgekomen en groeit verder, nu die 

kleine kinderen van 25 jaar geleden hun plek bij 

Artige hebben ingenomen. Een echt familiebedrijf, 

waarin het samen met het hele team voelt als één 

grote familie!  

Al 25 jaar een glimlach door de brievenbus

Ton Hollander
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Voorwoord 

Ons team

Groeten uit 

Voor Jou 

That Funny Age 

Maximaal 

Everyday 

Love Country 

EyeCandy 

Bowie H. 

Intense 

Compassion 

Uit het hart

Moonstone

Picture This

Liefs

Daisy

Daisy XL

Olivia

One of a kind

Gold Rush

Hoera

#NoName 

Bloemen

Mixx 

Janneke Brinkman

Postcards

Hart voor elkaar

Vivien

Together

Zogezegd

Tracks Art 

Tracks Fun

Joy

Bella

Little Wishes

Coco 

Kerst

Seasonals

Mokken 

Pippins

Spaarpotten

Onze collega’s
aan het woord

Janneke Brinkman
EcoCards

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

PAPIER

Op een landbouwakker wordt suikerriet 

geoogst. Stengels en bladeren blijven 

achter. Normaal wordt dit verbrand, maar 

in plaats daarvan krijgt dit afval een 

nieuwe bestemming in de vorm van papier. 

Het omzetten van dit landbouwafval tot 

papier vindt plaats in fabrieken in 

India en Zuid-Amerika. Deze fabrieken 

zijn van grote betekenis voor de lokale 

gemeenschap. Naast werkgelegenheid zorgen 

ze voor scholing, infrastructuur en 

gezondheidszorg.

DRUKKEN 

Van dit gerecyclede papier worden 

in Nederland wenskaarten gemaakt. De 

druktechniek is zo milieuvriendelijk 

mogelijk. De EcoCards worden waterloos 

gedrukt met bio-inkt. In tegenstelling  

tot de gebruikelijke techniek, worden  

bij dit drukproces géén chemicaliën 

gebruikt. Deze speciale techniek levert 

een aanzienlijke besparing op papier en 

water. Er zijn minder afvalstoffen en er 

is 5x minder CO2 uitstoot. De wenskaarten 

worden lokaal gedrukt, op ca. 24 km van 

ons bedrijf in Doetinchem. 

 

 

VERPAKKEN EN VERZENDEN 

Bij het verpakken en verzenden van de 

EcoCards wenskaarten wordt GEEN plastic 

gebruikt.

INTERESSANT VOOR U? WIJ DENKEN VAN WEL!

• U kunt milieuvriendelijk geproduceerde, 

ecologisch verantwoorde wenskaarten 

aanbieden en zo uw steentje bijdragen 

aan de zorg voor ons klimaat

• Eco leeft, er is steeds meer vraag 

naar, consumenten zijn er bewust mee 

bezig en zullen het een pluspunt vinden 

als u eco-producten verkoopt

• De collecties zijn niet zweverig of 

saai maar leuk, toegankelijk, hip en 

hebben een prima verkoopprijs

• Wij bieden een goede marge zoals u  

al gewend bent van Artige

Bekijk onze  

leuke EcoCards  

collecties op  

pagina 48 - 51

Wij zijn er trots op dat wij op 1 januari 2020 het bedrijf EcoCards  
hebben opgericht. EcoCards is uitgever van ecologisch verantwoorde,  

duurzame en milieuvriendelijk geproduceerde wenskaarten. 

Ecologisch verantwoorde wenskaarten, hoe zit dat?

inhoudsopgave
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MAATWERK VOOR 
IEDERE WINKEL

Molen
Inhoud 27 x 6 dubbele kaarten 

Envelop 125 x 175 mm 

en 9 x 10 postkaarten

  Ø 33 cm

Speciaal voor uw  

eigen lokale situatie is er deze  

Groeten Uit… collectie. Een 36-vaks molen,  

gevuld met 27 dubbele wenskaarten met envelop  

en 9 postkaarten, alles per stuk verpakt in cellofaan.  

Buiten of binnen, voor deze smalle molen is er altijd  

wel een plekje te vinden. De designs en teksten zijn  

gevarieerd, zo is er voor veel gelegenheden een  

passende kaart. Voor u op maat bedrukt  

met de plaats, regio of provincie die u erop wilt.  

In het Nederlands of streektaal, alles kan.  

Op maat gemaakt, speciaal voor u  

en uw klanten.

PAUL
Verkoop buitendienst

Je merkt echt dat Artige een  

familiebedrijf is, dat met hart en  

ziel samen mooie producten  

creëert, klantgericht werkt en  

haar medewerkers ontzettend  

waardeert.

in de
spotlight

isolde
magazijn

Ik vind het altijd leuk als we  

met een aantal collega’s samen  

aan tafel kaarten verpakken.  

Dan komen de leukste  

verhalen eruit!
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Alsjeblieft, dit is voor jou! Met de Voor Jou collectie  

is het extra leuk om een cadeautje, uitnodiging, feestje of 

geld te geven. De collectie bevat kleine kaartjes om bij 

een cadeautje of bloemen te doen, cadeau-enveloppen 

voor allerlei gelegenheden, uitnodigingskaartjes en pakjes 

met blanco kaarten en pakjes kaarten voor gelegenheden 

waar veel vraag naar is.

afwerking
Cadeau-enveloppen met goudfolie

Molen
Ø 47 cm

Inhoud op aanvraag  

beschikbaar

Al jááááááren één van onze bestsellers!  

De 128-vaks molen bevat ALLE leeftijden tot en  

met 105! Als extraatje staat er een leuke tekst  

in de binnenkant.

Afwerking
Holografisch folie

Molen
Inhoud 128 x 6   Ø 68 cm

Of 72 x 6   Ø 47 cm

Envelop 122 x 181 mm

Met speciale ruimte voor  

briefgeld of cadeaukaart

De cadeau-enveloppen  

worden geleverd met  

een gouden envelop

rick
verkoop buitendienst

Deze 128-vaks molen 

is echt een favoriet

 bij de winkels.

petra
magazijn

Het valt me op dat 

de leeftijd 90 jaar vaak 

wordt nabesteld.
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in de
spotlight

MAXI kaarten in  

A4 formaat. Waar je als  

collega’s, vrienden of familie  

met gemak allemaal je naam in  

kunt schrijven. De collectie  

bevat gelegenheden waar  

veel vraag naar is.

Afwerking
All-over UV lak

Molen
Inhoud 20 x 6   Ø 46 cm

Envelop 235 x 310 mm

gert-jan
verkoop buitendienst

Ik merk vaak bij mijn klanten  

dat er behoefte is aan grote kaarten.  

Zo kreeg ik pas nog een enthousiaste e-mail  

van een nieuwe klant die net onze MAXIMAAL  

kaarten had ontvangen. Ze waren blij dat  

ze hun klanten leuke en geschikte  

maxikaarten konden  

aanbieden.

ilona
magazijn

Eén van de mooiste dingen  

die ik heb meegemaakt  

bij Artige is dat mijn collega  

mijn vriendin is geworden.
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Is uw klant op zoek naar een kaart voor een specifieke 

gebeurtenis? Met deze molen heeft u een pasklare 

oplossing voor bijna elke vraag. Onze Everydaymolen 

bevat wenskaarten voor héél veel verschillende 

gelegenheden.

Afwerking
Deels goudfolie,  

verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 63 x 6   Ø 48 cm

Envelop 125 x 175 mm

Afwerking
Papier met textuur

Molen
Inhoud 40 x 6   Ø 38 cm

Envelop 160 x 160 mm

Maak kennis met de schattige dieren in de collectie 

Love Country en wees ervan verzekerd dat ze je hart 

zullen veroveren! Love Country is bedacht en gemaakt 

door Sarah Reilly. Zij woont op het platteland in 

Engeland. Love Country is een hit in de UK, maar ook 

in Nederland weten deze lieve dierenkaarten de juiste 

snaar te raken.
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Grappige foto’s in een feestelijke omlijsting.  

Met Bowie H. bezorg je zeker weten een glimlach 

door de brievenbus! Onze bedrijfshond Bowie is de 

inspiratiebron voor deze vrolijke humorcollectie.

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

Kleurrijk, speels en blij. In deze collectie slaagt bijna 

iedereen! EyeCandy heeft een breed aanbod qua 

gelegenheden en de designs zijn vrolijk en fris.  

Een leuke verrassing in de brievenbus!

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 60 x 6   Ø 40 cm

Envelop 154 x 116 mm

bowie
directie

Dit is met stip mijn favoriete  

collectie. Persoonlijk vind ik  

de achterkant nóg leuker 

dan de voorkant! Daar sta 

ik namelijk zelf op.

ben
verkoop buitendienst

Deze kaart heb ik al  

zo vaak verstuurd dat ik het  

nu niet meer durf. Ik weet niet  

meer precies wie ‘m wel of  

niet heeft gehad… 

marian
design

Wat ik zo mooi vind aan  

Artige is het teamgevoel. Ieder heeft  

zijn of haar kwaliteiten en die worden 

gewaardeerd. Ook lukt het ons vaak  

om goed te anticiperen op  

voorkomende situaties. En we  

leveren natuurlijk een mooi  

product!
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Al jaren één  

van onze toppers. Voor als  

je iets speciaals tegen iemand  

wilt zeggen en zelf de woorden niet zo  

gemakkelijk kunt vinden. De collectie waar  

we bijzondere reacties op krijgen van mensen  

die zijn geraakt door de tekst. Een collectie  

waarvoor mensen speciaal naar  

uw winkel terugkomen.

in de
spotlight

afwerking
Preeg, spot-UV lak

Molen
Inhoud 63 x 6   Ø 48 cm

Envelop 125 x 175 mm

edo
verkoop buitendienst

Als ik bij een winkel  

binnenkom weet ik van tevoren  

al bijna zeker dat ik deze kaarten  

mag naleveren. Intense is één  

van onze topcollecties.

debby
kantoor

Dit is mijn favoriete collectie.  

De mooie teksten die erop  

staan kunnen mensen  

echt raken.
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Molen
Inhoud 58 x 6   Ø 48 cm

Envelop 126 x 128 mm /  

125 x 175 mm

Meeleven in moeilijke tijden van ziekte of verlies.  

Speciaal daarvoor is deze collectie samengesteld. 

Compassion heeft een heel gevarieerd aanbod 

wenskaarten met veel of weinig tekst, met foto’s of 

grafische afbeeldingen. Zodat er altijd een passende  

kaart is om je medeleven te tonen.

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 35 cm

Envelop 145 x 147 mm

rick
verkoop buitendienst

Wij ontvingen veel kaarten rondom  

het overlijden van een familielid.  

Dat mensen op deze manier lieten  

merken dat ze met ons meeleefden

heeft me echt geraakt.

Wat zeg je tegen iemand die het moeilijk heeft? 

Dat is niet altijd zo eenvoudig. De collectie Uit het 

Hart bevat kaarten met teksten recht uit het hart. 

Er is voor iedereen in elke moeilijke situatie wel 

een passende kaart te vinden.
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Afwerking
Goudfolie met textuur

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

Met deze unieke  

collectie kunstkaarten haalt u echt  

iets bijzonders in uw winkel. Elke kaart  

is een kunstwerk op zich. Alle kaarten hebben  

de natuur als basis. De natuur in haar mooiste,  

meest spectaculaire vorm, op originele en  

artistieke wijze weergegeven. Aan iedere 

 kaart is met veel zorg en liefde gewerkt.  

En dat is te zien!

in de
spotlight

YANICK
verkoop & PRODUCTONTWIKKELING

Ik ben erg enthousiast over onze  

nieuwe collectie Moonstone.  

De natuurlijke elementen in combinatie  

met de bijzondere afwerking vind  

ik heel mooi uitkomen. 

cynthia
design

Ik vind dit een heel  

mooie collectie.
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Een lief kaartje in een lief maatje, met een hip  

en lief design en korte, leuke, lieve teksten. En als 

extraatje een speciale LIEFS sticker om de envelop 

mee dicht te plakken.

Molen
Inhoud 64 x 6   Ø 44 cm

Envelop 125 x 128 mm

Mooie foto’s geplaatst in een origineel kader.  

Dat maakt Picture This tot een unieke collectie, die 

toch heel toegankelijk is. Er is voor iedereen wel  

een geschikte kaart te vinden!

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 35 cm

Envelop 145 x 147 mm

JACO
verkoop buitendienst

Dit vind ik de mooiste 

kaart van Artige. Ik kom 

namelijk uit het land 

van de zee… 

ELLEN
KANTOOR

Ik vind dit één van onze  

mooiste collecties. Ik houd van  

de zachte kleuren en de  

leuke, hippe designs.

Anne
design

Ik heb met liefde  

aan deze serie 

gewerkt.
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Afwerking
Preeg, goudfolie

Molen
Inhoud 54 x 6   Ø 42 cm

Envelop 175 x 125 mm

Afwerking
Preeg, goudfolie

Molen
Inhoud 20 x 6   Ø 40 cm

Envelop 235 x 235 mm

Daisy is misschien wel de meest toegankelijke molen in 

ons assortiment. De wenskaarten hebben een chique 

uitstraling door de bijzondere afwerking met preeg en 

goudfolie. De collectie bevat kaarten voor allerlei veel 

gevraagde gelegenheden. Met een Daisy wenskaart 

kun je iedereen blij maken!

Een mooie aanvulling op onze succesvolle Daisy collectie 

is deze Daisy XL variant. Vierkante XL kaarten met dezelfde 

verfijnde afwerking die u ook terugziet in de Daisy 

wenskaarten. U weet als geen ander dat er altijd wel 

vraag is naar XL kaarten. Met deze molen kunt u uw klant 

aangenaam verrassen. De collectie bevat gelegenheden 

waar veel vraag naar is, waaronder ook de kroonleeftijden 

40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90.

jacky
verkoop buitendienst

Een heel bijzondere herinnering  

heb ik aan een verjaardagskaart die ik  

kreeg van mijn moeder. Ze was kort daarvoor  

overleden, maar had ervoor gezorgd dat ik deze  

kaart toch nog voor mijn verjaardag zou krijgen.  

Elke kaart die ik ooit heb ontvangen heeft een  

diepe betekenis gehad, maar die kaart  

bezorgt mij nog altijd warme  

herinneringen.

TON
OPRICHTER / EIGENAAR

Als ik op reis was vond ik  

in mijn koffer vaak een lieve  

kaart van mijn vrouw en dochters.  

Zo leuk om van een afstand  

de liefde te voelen!
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yvon
magazijn

Ik vind het fijn om mee te denken  

bij het ontwerpen van nieuwe  

collecties. Met de inbreng van  

diverse collega’s komen we  

vaak tot de mooiste  

resultaten!

Afwerking
Preeg, goudfolie

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

Een prachtige serie met een chique uitstraling door 

de mooie designs in combinatie met een verfijnde 

afwerking. Met een kaart uit de Olivia collectie 

stuur je iemand echt iets heel speciaals.

Afwerking
Holografisch folie

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm  EN/NL

Inhoud 30 x 6   Ø 22 cm  EN

Envelop 125 x 175 mm

myrthe
financiËn & logistiek

Dit is één van mijn favoriete  

collecties. Smaakvol, stijlvol, hip.  

Ik houd van de kleuren en de  

gouden rand. Olivia kun je  

naar iedereen sturen! 

Uniek, vrolijk, kleurrijk en met een glinstereffect, door 

de afwerking met een bijzondere folie. Te bestellen als 

Engelstalige 30-vaks molen of als 48-vaks molen met 

een combinatie van Engelse en Nederlandse teksten.
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Afwerking
Preeg en afwisselend goudfolie, 

rosé goudfolie en gevlekte goudfolie

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

Gold Rush is een extravagante  

collectie met klasse. De designs zijn  

helemaal van nu en de kaarten zijn op een  

bijzondere manier afgewerkt. De kaarten zijn  

gepreegd en er is afwisselend gebruik gemaakt  

van drie verschillende soorten folie. Om het  

helemaal af te maken heeft elke kaart een  

gouden envelop. Een chique molen die  

van een afstandje al opvalt en waarmee  

u uw klanten zeker zult verrassen.

in de
spotlight

priscilla
magazijn

Ik vond het leuk dat ik  

betrokken was bij de ontwikkeling  

van Gold Rush. Ik ben erg blij  

met het resultaat! Dit is met stip  

mijn favoriete collectie!

sharon
design

Wat een prachtige collectie!  

Een feestje om te versturen,  

want je weet dat de ontvanger  

echt iets bijzonders in de  

bus krijgt.
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sharon
tekst

Dit is één van mijn  

lievelingscollecties. 

Lekker kleurrijk, strak, 

direct en vrolijk! 

Basic, stoer en no-nonsense. What you see is what 

you get. Een favoriet van onze collega’s, maar ook 

van veel van onze klanten. Een originele collectie, 

er is niet echt iets vergelijkbaars te vinden.

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 35 cm

Envelop 145 x 147 mm

Hieperdepiep… HOERA!!! Onze ontwerpers 

hebben van deze leeftijdencollectie echt een 

feestje gemaakt. Met een kaart uit de HOERA 

collectie valt er een extra vrolijke felicitatie in  

de brievenbus!

afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 64 x 6   Ø 44 cm

Envelop 125 x 128 mm

bowie
directie

Er is er één jarig

 hoera, hoera! 

DaniËl
magazijn

Dit is mijn favoriete

collectie.
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Molen
Inhoud 24 x 4 staand  

en 16 x 4 liggend

  Ø 41 cm

Envelop 125 x 175 mm

en 233 x123 mm

De meest fleurige opvulling van onze seizoensmolen! 

Bloemen is een kleurrijk concept en bevat kaarten 

met of zonder tekst. Met een kaart uit de Bloemen 

collectie kun je iedereen opfleuren!

Extra handig:  

tijdens de seizoenen vult u  

deze molen indien gewenst geheel of  

gedeeltelijk met Kerst, Valentijn, Pasen /  

Voorjaar, Communie, Moederdag,  

Geslaagd / Vaderdag, Bedankt juf /  

meester. Vraag uw vertegenwoordiger  

gerust naar de mogelijkheden.

Seizoenscollecties  

zie pagina 52

Afwerking
All-over UV lak

Molen
Inhoud 72 x 6   Ø 41 cm

Envelop 105 x 140 mm

Een klein kaartje voor een klein prijsje. Een mix van 

foto’s en grafische afbeeldingen, een ruime keuze 

aan gelegenheden. Zó gemakkelijk om even aan 

iemand te sturen!

meike
verkoop buitendienst

De leukste reactie die ik  

ooit kreeg op een kaart die ik  

had gestuurd: “Wauw, wat mooi!  

We zijn trots op je!” Op deze kaart  

staat namelijk een foto die ik  

zelf heb gemaakt. 
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Molen
Inhoud 59 x 6   Ø 50 cm

6 verschillende afmetingen

Kleurrijke bloemen,  

maar ook vogels en vlinders  

staan centraal in deze prachtige 

collectie. Met een kaart uit  

de JBS-collectie kun je echt  

iedereen blij maken!

Janneke Brinkman-Salentijn  

is botanisch kunstenaar en één  

van de bekendste illustratoren in  

Nederland. Janneke haalt haar  

inspiratie uit al het moois wat  

de natuur te bieden heeft.

in de
spotlight

marian
Design

Ik geniet van alle natuurlijke 

pracht in de tekeningen. Doordat ik 

in mijn werk vaak met de details 

bezig ben, zie ik de kleinste, mooiste 

dingen uit de natuur. Daar kan ik

 heel vrolijk van worden! 
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Harten met mooie, lieve, korte, opbeurende teksten. 

Voor ieder die je een glimlach wilt bezorgen door de 

brievenbus. De harten zijn gemaakt van stevig karton 

en voorzien van een standaard. Zo kan de ontvanger 

nog lang van dit mooie gebaar genieten!

Molen
Inhoud 38 x 4   Ø 44 cm

Envelop 164 x 164 / 

236 x 236 mm

Een ruime keuze aan leuke, lieve of grappige 

afbeeldingen. Lekker handig om een voorraadje van 

aan te schaffen, voor als je spontaan een kaartje wilt 

sturen. De lage prijs maakt deze collectie  

extra aantrekkelijk.

Afwerking
All-over fijn linnen mat laminaat

Molen
Inhoud 66 x 10   Ø 37 cm

priscilla
magazijn

Toen ik een kaart uit deze  

collectie aan mijn vriendin gaf  

was ze zó blij! Het was de  

mooiste kaart die ze ooit  

had gekregen.
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Het neusje van de zalm als het gaat om de bijzondere 

afbeeldingen en de speciale afwerking. De Vivien 

collectie heeft het allemaal! Deze kunstcollectie maakt  

al jaren het totale aanbod van Artige compleet.

Afwerking
Flitter, preeg, holografisch folie

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

Together staat helemaal in het teken van de liefde! 

Er is een ruime keuze aan kaarten voor mensen die 

gaan trouwen of al zoveel jaar bij elkaar zijn. Een 

feestelijke collectie met een feestelijke uitstraling 

door de bijzondere afwerking.

Afwerking
Deels goudfolie, verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 59 x 6   Ø 50 cm

6 verschillende afmetingen
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Zogezegd heeft mooie  

teksten in dichtvorm voor  

allerlei gelegenheden of om  

zomaar spontaan aan  

iemand te sturen.

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

in de
spotlight

yvon
magazijn

Mooie teksten!  

Ik ben er blij mee.

Rian
design

Wat een leuke serie!  

De teksten raken bij mij  

de juiste snaar.



4544

Lachen is gezond! En dat doe je automatisch bij de 

aanblik van deze molen. Tracks Fun. Voor ieder die 

wel houdt van een grapje en een ander graag aan 

het lachen maakt. Goed voor de gezondheid én voor 

de omzet in uw winkel.

Afwerking
All-over UV lak

Molen
Inhoud 40 x 6   Ø 38 cm

Envelop 165 x 165 mm

Molen
Inhoud 49 x 6   Ø 40 cm

3 verschillende afmetingen

Onze kunstcollectie Tracks Art heeft een heel gevarieerd 

aanbod aan blanco kunstkaarten in allerlei stijlen en 

kleuren en in drie verschillende formaten. Heel geschikt 

om te sturen voor allerlei gelegenheden.



in de
spotlight
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De JOY collectie  

blinkt uit in al zijn eenvoud.  

Korte, positieve teksten in combinatie  

met een kleine subtiele afbeelding.  

De naam zegt alles. Met een JOY  

kaart breng je een beetje  

vreugde en vrolijkheid in 

 de brievenbus!

Afwerking
Verdikte spot-UV lak

Molen
Inhoud 48 x 6   Ø 35 cm

Envelop 145 x 147 mm

cindy
magazijn

De mooiste kaart  

die ik ooit kreeg kwam  

van mijn dochter. Er stond  

“Je bent de liefste moeder  

van de hele wereld”. 

anne
design

Deze kaart heb ik naar  

m’n oma’s gestuurd om  

hen een hart onder de  

riem te steken.

cynthia
design

 Deze kaart stuur ik zelf  

vaak. Gewoon, zomaar.  

Of als iemand een  

moeilijke periode 

doormaakt. 
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De Little Wishes collectie bevat 72 wenskaarten, 

geschikt voor allerlei uiteenlopende gelegenheden. 

Denk aan verjaardag, huwelijk, sterkte, deelneming, 

maar ook rijbewijs, pensioen of zwemdiploma. 

Little Wishes is een heel compleet concept  

waarmee u niet snel ‘nee’ hoeft te verkopen.

Een vrolijke, frisse collectie met korte 

positieve teksten. Hoe leuk is het om 

iemand een lieve of aardige boodschap 

te sturen. In onze Bella collectie is 

er voor bijna iedereen wel een passende 

kaart te vinden. Make this world a better 

place! Wie ga je vandaag blij maken?

MOLEN
Inhoud 48 x 6  Ø 45 cm

Envelop 125 x 175 mm

MOLEN
Inhoud 72 x 6  Ø 41 cm

Envelop 105 x 140 mm
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Een trendy collectie met 48 wenskaarten die 

geschikt zijn voor uiteenlopende gelegenheden. 

De hippe wenskaarten met leuke patroontjes 

vormen een opvallende verschijning en zullen 

zeker de aandacht trekken in uw winkel.

MOLEN
Inhoud 48 x 6  Ø 35 cm

Envelop 145 x 147 mm

Een collectie geïnspireerd door de natuur 

en milieuvriendelijk gedrukt op ecopapier. 

Kleurrijke bloemen, maar ook vogels en  

vlinders staan centraal in deze prachtige 

serie. Janneke Brinkman-Salentijn is  

botanisch kunstenaar en één van de bekendste 

illustratoren in Nederland. Janneke haalt  

haar inspiratie uit al het moois wat de  

natuur te bieden heeft.

MOLEN
Inhoud 48 x 6  Ø 35 cm

Envelop 146 x 146 mm



 Artige Kerst
Voor veel mensen de mooiste  

tijd van het jaar. Voor u als winkel 

een periode waarmee u het 

jaar extra succesvol hoopt af te 

sluiten. Zie hier onze verschillende 

kerstcollecties en kom vast  

in de stemming!
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Jingle Bells 
Je hoort de kerstklokken al luiden!  

Jingle Bells Collection bevat  

30 pakjes dubbele kaarten voor een  

aantrekkelijke prijs. Met zowel  

traditionele als eigentijdse designs  

die echt de decembersfeer  

uitstralen. 

Tracks 
Deze grappige kerstcollectie  

is al jaren één van onze  

toppers. Een vrolijke  

aanvulling op uw  

kerstassortiment.

JOY 
Met een JOY kerstkaart  

breng je een beetje  

vreugde en vrolijkheid  

in de brievenbus!

Vivien & 
Janneke Brinkman 

De smaakvolle designs van  

deze kaarten passen zó goed bij  

de sfeer die je zoekt voor  

een kerstkaart! 

Intense 
Al jaren één van onze toppers.  

Ook met Kerst. De collectie  

waar we bijzondere reacties op  

krijgen van mensen die zijn  

geraakt door de tekst.
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Het leuke van deze combi-molen is dat u met dezelfde 

molen uw klanten steeds opnieuw blijft verrassen. 

Het hele jaar door kunnen wij deze molen vullen 

met steeds een andere collectie wenskaarten die 

past bij de tijd van het jaar. De combi-molen wordt 

achtereenvolgens voorzien van de volgende collecties: 

Kerst, Valentijn, Pasen / Voorjaar, Communie, 

Moederdag, Geslaagd / Vaderdag, Bedankt juf / 

meester. Tot Kerst wordt uitgeleverd vullen wij de  

molen met onze bloemencollectie. Leuk idee voor tussen  

de seizoenen in:  

vul deze molen met onze 

Bloemen collectie!  

(pagina 32)

Molen
Inhoud 24 x 4 staand  

en 16 x 4 liggend

  Ø 41 cm

Envelop 125 x 175 mm

en 233 x123 mm

Ook erg leuk:  

mokken op maat voor  

uw specifieke lokale wensen.  

Denk bijvoorbeeld aan mokken  

met tekst in dialect, een bedrijfslogo  

of ter gelegenheid van een  

lokaal evenement.

specificaties
Verkrijgbaar als concept. 

Nageleverd per stuk

Mokken op maat geleverd per 12

Display  Ø 56 cm

paul
verkoop buitendienst

Toen ik Heidi leerde  

kennen stuurden we elkaar  

heel veel lieve kaartjes.  

Nu nog altijd met  

Valentijn.

Onze mokken zijn erg leuk om cadeau te geven. 

We hebben een uitgebreide collectie voor allerlei 

verschillende gelegenheden.

B Y  A R T I G E

MOKKEN
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Pippins. Een lieve, vrolijke collectie knuffels.  

Alleen al het zien van de display maakt blij!  

De knuffels zijn van hoogwaardige kwaliteit en 

voelen heel zacht aan. En… elke knuffel heeft  

zijn eigen naam en verjaardag!

Een origineel cadeautje voor een aantrekkelijke prijs. 

Artige Spaarpotten zijn er in allerlei verschillende 

kleuren en designs. Deze grappige spaarpotten zijn 

voorzien van leuke teksten voor allerlei gelegenheden. 

Zo is er voor iedereen wel een passend cadeautje  

te vinden.

Display
Inhoud 40 x 3

Afmeting 42 x 50 x 184 cm

Display
Inhoud 24 x 2

Afmeting 48 x 34 x 157 cm
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Gert-Jan
verkoop buitendienst

Ik heb mooie herinneringen  

aan mijn kennismakingsgesprek met Ton.  

We hebben bijna drie uur lang  

over wenskaarten gesproken.  

Het gevoel dat we samen deelden  

over wenskaarten was één en  

al passie.

RIAN
DESIGN

Het mooie van Artige vind ik  

dat iedereen even belangrijk is en  

meetelt. Niemand doet zich beter  

voor dan een ander, niemand  

voelt zich meer dan een ander.  

Eigenlijk één grote 

familie.

SHARON
DESIGN

We gingen met het team een  

soort Expeditie Robinson doen. Daar zag  

ik van tevoren echt wel een beetje tegenop.  

Toen we eenmaal bezig waren vond ik het  

ontzettend leuk! Heel mooi hoe je elkaar dan  

op een andere manier leert kennen  

en het is ook echt goed voor  

de teambuilding!

ELLEN
KANTOOR

Elke dag is anders en bij  

Artige is het nooit saai! Alle collega’s  

staan voor elkaar klaar om te helpen.  

Leuke momenten zijn dan ook  

bijvoorbeeld met zijn allen een  

nieuwe collectie verpakken en  

klaarmaken voor  

verzending.

YANICK
VERKOOP & PRODUCTONTWIKKELING

Ik kan genieten van dagen  

waarop het heel druk is. Dan zorgen  

we met z’n allen dat de klus geklaard  

wordt en alle bestellingen de deur  

uit kunnen. Om 16:00 ’s middags  

rennend en sjouwend door  

het magazijn. En ’s avonds  

voldaan naar huis. 

jacky
verkoop buitendienst

Wat ik zo mooi vind aan Artige is dat  

wij heel dicht bij onszelf blijven, warmte en  

professionaliteit uitstralen. Wij leveren snel, werken  

mee met de klant, zijn trouw aan ons land en werken nauw  

samen met Nederlandse bedrijven. Gaan voor kwaliteit en dat  

stralen wij uit. Wij zijn een klein bedrijf maar o zo groot!  

Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering.  

Iedereens ideeën zijn welkom. Er wordt serieus naar  

geluisterd en waar mogelijk iets mee gedaan.  

Wij maken allemaal deel uit van dit bedrijf,  

iedereen is even belangrijk, met elkaar  

vormen wij Artige!
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Myrthe
financiËn & logistiek

Ik houd ervan om leuke dingen te  

bedenken die we met alle collega’s kunnen 

doen. Zo heb ik mooie herinneringen  

aan die keer dat we met het hele team 

Expeditie Robinson hebben  

gedaan.

MEIKE
VERKOOP BUITENDIENST

Het mooie aan Artige  

vind ik dat we dicht bij onszelf  

blijven, zelf mooie dingen weten te 

ontwikkelen en ontzettend snel  

inspelen op de vraag van  

het moment!

DOROTHÉ
EXPORT/EIGENAAR

We werken samen als familie en  

dat is heel bijzonder. Maar ook met het hele  

team vormen we een mooie club mensen.  

Ieder draagt zijn steentje bij. Iedereen wordt 

gewaardeerd om wie hij of zij is. Allemaal  

verschillende mensen met verschillende  

kwaliteiten. Die met elkaar werken aan  

een product waar je mensen  

blij mee maakt. 

ISOLDE
MAGAZIJN

Ik vind het altijd leuk als we  

zo spontaan wat lekkers krijgen!  

Een stukje taart, koekje, ijsje of  

een heerlijke appelkanjer of  

saucijzenbroodje. Niet zo  

gezond, maar wel  

lekker en leuk!

DEBBY
KANTOOR

Het mooiste vind ik de  

samenwerking en de kansen die je  

krijgt bij Artige. Iedereen is heel 

behulpzaam en staat altijd voor  

iedereen klaar. Supermooi  

familiebedrijf.ILONA
MAGAZIJN

Artige heeft mij de kans  

gegeven een baan te vinden die heel  

veelzijdig is qua werkzaamheden.  

Ik voel me daarin gewaardeerd. Ik ben  

blij dat ik een steentje kan bijdragen  

om dit bedrijf tot een  

succes te maken.

EDO
verkoop buitendienst

Ik vind het geweldig dat  

ik ondanks mijn pensionering  

nog iets mag blijven  

betekenen voor dit  

leuke bedrijf.
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