
maak je niet druk, wij zijn drukker!
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Communie/Lentefeest



Hallo!
Wat fijn dat je ons gevonden hebt! Wij zijn Annelyn & Benny van Lo-Kado.
We zoeken graag samen met jou naar unieke en creatieve oplossingen voor jouw evenement.

Heb je binnenkort een communicant of een lentefeest? Woohoo feestje!

Zo een moment organiseren én onvergetelijk maken, vergt veel tijd en voorbereiding. Wij kunnen je helpen!
Wij staan je bij met het ontwerpen en het drukken van de uitnodigingen, de aankleding van de zaal en de tafel, 
met jouw bedankjes, ...

Bij ons staat de persoonlijke aanpak op de eerste plaats.
Alles wat we ontwerpen wordt op maat gemaakt en is vanaf 1 stuk beschikbaar.

We zijn er voor iedereen en voor elk budget!  
Wil je graag een afspraak maken om je evenement te bespreken? Contacteer ons vrijblijvend!

Samen maken we er een fantastisch feest van! 

Annelyn & Benny



Uitnodigingen
Wil je graag een originele uitnodiging maken om familie,
vrienden of kennissen uit te nodigen voor je feest?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Wij luisteren naar jouw ideeën en samen komen we tot een unieke realisatie!

Wil je een uitnodiging met de foto van je zoon of dochter?
Of heb je een eigen ontwerp? Alles is mogelijk.

Maak een keuze uit ons groot aanbod aan papiersoorten, enveloppen (50+ kleuren)  
en sluitstickers om een unieke uitnodiging te creëren. 

Wil je dit eens met ons bespreken? Contacteer ons!

De kostprijs van de uitnodigingen wordt bepaald door de materialen, de afwerking en de oplage.
Graag maken we je een offerte op maat, om een duidelijk beeld te geven van wat het zal kosten.

Mathijs
24 april 2022

Nia

Lukas
5 juni 2022

Stickers

Vanaf € 0,30/stuk



Versiering zaal en feesttafel
Wie feest zegt, zegt natuurlijk ook versiering, aankleding en decoratie. 

We kunnen je helpen, vanaf het welkomstbord in de zaal tot en met de servetringen 
op de tafels. Wil je werken rond een thema of met een bepaalde sfeer? 

Alles is bespreekbaar en wordt op maat gemaakt!
Enkele voorbeelden:

 

Welkomstbord
Banner
Beachflags
Ballonnen
...

ZaalTafelnummers
Naamkaartjes
Menukaarten
Bierviltjes
Tapasplanken
Gegraveerde glazen
Servetringen op naam
Houten hoepels
       ...

Feesttafel



Bedankjes
Om iedereen te danken voor hun aanwezigheid ontwerpen wij samen met u gepersonaliseerde kadootjes 
die je kan uitdelen aan het einde van het feest om je gasten een blijvende herinnering te bieden aan een mooie dag! 
Enkele voorbeeldjes van bedankjes:

Je bepaalt zelf het budget dat je wil spenderen aan bedankjes. Om een de exacte prijs te weten bezorgen we je graag 
een offerte op maat.  De prijs hangt af van de materialen, bewerkingen en oplage.

Stickers Tictac doosjes
Bloempotjes
Bellenblaas
Cava- of bier-flesjes
Snoepzakjes
Stickervellen

Laser-gravering Kaarsjes
Houten hoepels
Potloden
Jojo’s
Cake Topper

Drukwerk Bedank-kaartjes
Bladwijzer
Fotoboek

Jef Anna Daan

Geurstokjes

Vanaf € 6/stuk

Plantenpotje

Vanaf € 5/stuk
(excl. plantje)

Geurkaars

Vanaf € 9/stuk

Houten hoepel

Vanaf € 15,00/stuk

Snoepzakje

Vanaf € 2/stuk



Contact
Naast alles voor uw communie- of lentefeest hebben wij nog veel meer voor jou in petto. 
Bij ons kan je ook terecht voor:

- Bedrukking van kledij
- Bestickering (wagens, ramen, etalages, ...)
- Laser- en graveerwerken
- Drukwerk
- Gepersonaliseerde kado’s
- ...

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Contacteer ons dan zeker!

Tot snel!
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Annelyn Bogaerts / Benny Gillain / Verlaerstraat 108 3850 Wijer / 0496 35 91 03


