
Bijzondere momenten verdienen een Paperclipkaart. 
Paperclip is de wenskaartenleverancier voor de serieuze 

wenskaartenretailer in de Benelux.



In deze bedrijfsbrochure presenteren wij, Paperclip Cards, ons met de nodige trots als uitgever van de mooiste 
en leukste wenskaarten in de Benelux. Paperclip is opgericht in 1984 en was in de beginjaren voornamelijk actief 
als nichespeler, bekend van de kaarten van Leendert Jan Vis. De afgelopen 15 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot 
totaalleverancier op het gebied van wenskaarten, met de meest uitgebreide collectie. Door middel van deze bro-
chure geven wij u graag een impressie van onze collectie. Ook informeren wij u over onze strategie, onze visie op 
samenwerking en partnerships, hoe we winkels kunnen inrichten en de verdere dienstverlening aan onze klanten. 
Speciale aandacht vragen wij dan ook voor onze American Greetings collectie. Deze prachtige collectie hebben wij 
als aanvulling op de Paperclip collectie ontwikkeld om nog beter op de markt en onze positie daarin in te kunnen 
spelen. Een belangrijke stap om niet alleen de beste wenskaartenuitgeverij van de Benelux te zijn, maar om ook de 
grootste te worden.

Wij zijn er dan ook zeker van dat u, als serieuze wenskaartenretailer, na het lezen van de brochure net zo overtuigd 
bent als wij, dat er maar één adres is voor wenskaarten in de Benelux; Paperclip.

Puck van Aart
Managing Director
Paperclip Cards

De uitgever van de 
mooiste en leukste 

wenskaarten 
in de Benelux



Eén adres voor al uw wenskaarten

De basis van het Paperclip assortiment is onze Mixed 
Emotions collectie voor de wenskaartenwand. Deze col-
lectie is al bijna 20 jaar een begrip en bevat kaarten voor 
alle denkbare verzendmomenten in diverse stijlen, for-
maten en prijsklassen. In totaal bestaat de Mixed Emo-
tions collectie uit zo’n 500 verschillende wenskaarten; 
genoeg voor een wandcollectie van maar liefst 6 meter. 

Daarnaast hebben wij meer dan 40 unieke wenskaarten-
concepten die worden gepresenteerd in wenskaarten-
molens. Deze concepten zijn gebaseerd op een thema 
(leeftijden, kunst of condoleance), op een stijl (fotografie, 
klassiek, modern, grafisch) of op een bijzondere toepas-
sing (geluid, flock, stansvorm). Als echte totaalleverancier 
hebben wij eveneens collecties voor alle voorkomende 
niches, zoals kunst, toerisme of kaarten in het Fries. Na-
tuurlijk hebben wij ook voor alle grote en kleine feest-
dagen (Kerst, Valentijn, Pasen, Moederdag, et cetera) een 
passende collectie.  
Dit alles betekent dat u als wenskaartenretailer maar 
één leverancier nodig heeft voor uw totale wenskaarte-
nassortiment; Paperclip.

Paperclip is de enige totaalleverancier op het gebied van 
wenskaarten. Dat betekent dat we een allesomvattende 
collectie hebben, waarbij we alle denkbare segmenten 
invullen. Daarnaast zijn we continu bezig innoverende 
concepten uit te brengen en om onze collectie te ver-
nieuwen. Bovendien streven we naar de beste kwaliteit 
van onze producten zowel fysiek als commercieel.

Wat betreft de kwaliteit van onze kaarten kijken wij 
naar twee aspecten; de kwaliteit van het product en het 
commerciële succes van onze collecties ten opzichte 
van vergelijkbare concepten in de markt. Om de fysieke  
kwaliteit te waarborgen worden onze kaarten met  
milieuvriendelijke, op soja gebaseerde, inkten gedrukt. 
Daarnaast is voor vrijwel de hele collectie FSC® gecer-
tificeerd papier gebruikt FSC-C112043. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op www.FSC.nl.
Om van de kaart een echt cadeau te maken worden 
onze enveloppen speciaal bij de kaart ontworpen. Daar-
naast gebruiken we een UV-blocker om verkleuring van 
de enveloppen tegen te gaan. Als het nodig is door het 
ontwerp en de applicaties worden onze kaarten verpakt, 
dat doen we met hoogwaardig (biologisch afbreekbaar) 
PP-materiaal. Bovendien kijken we continu hoe we de 
kwaliteit van het product verder kunnen verhogen.
Naast de fysieke kwaliteit van onze producten hechten  
we veel belang aan de commerciële waarde van onze 
kaarten. Daarom zorgen we dat we op de hoogte zijn  
van ontwikkelingen en vernieuwingen in ons werkveld.  
We spelen in op trends en creëren nieuwe. Bovendien 
streven we naar het uitgeven van kaarten die op alle vlak-
ken uitstijgen boven vergelijkbare kaarten in de markt. 

Allesomvattende collectie Kwaliteit
Wij investeren in onze producten en komen continu 
met verrassende, nieuwe concepten. Om dit te kunnen 
doen hebben we twee eigen ontwerpstudio’s, één in 
Nederland en één in Bath in de UK. Hiernaast werken 
we samen met de beste externe, in wenskaarten ge-
specialiseerde, designbureaus en met een vijftal freelance  
ontwerpers. Iedere dag werken onze designers aan 
het verbeteren van onze bestaande concepten en het  
bedenken en ontwikkelen van nieuwe. Om die nieuwe 
ideeën op te doen reizen zij de hele wereld over. Ten 
slotte moet het wel vernieuwend, geïnspireerd en heel 
actueel zijn wil het nog iets toevoegen aan onze al zo 
uitgebreide collectie.
Al met al leidt dit tot een groot aantal nieuwe wens-
kaartenconcepten per jaar. In principe lanceren we in 
januari rond de tien nieuwe wenskaartencollecties om 
het jaar fris te beginnen. En dit doen we in het voor-
jaar nog eens dunnetjes over. Voor de winkels die voor  
Paperclip als hun wenskaartenleverancier kiezen is dit  
ideaal, want zo zijn zij gegarandeerd van een wens- 
kaartenassortiment dat altijd actueel, verrassend en  
vernieuwend is. Op deze manier kunnen onze klanten 
de consument in hun winkel blijven verleiden tot het 
kopen van steeds meer wenskaarten.

Innovatie

nieuwe concepten
per jaar

10 + 



Wij geloven in partnerships. Partner-
ships met onze leveranciers, maar 
zeker ook met onze klanten. Samen 
hebben we namelijk hetzelfde belang 
en dat is zorgen dat er zoveel moge-
lijk wenskaarten worden verkocht. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met 
onze ervaring en collecties voor  
iedere serieuze wenskaartenretailer 
in de Benelux een optimale wens-
kaartenafdeling kunnen neerzetten  
met een maximaal rendement. Daar-
bij nemen we graag alle zorgen voor 
onze klanten uit handen. 

We kennen drie samenwerkings- 
vormen ten opzichte van onze  
klanten; Basic, Excellent en Elite. 
Hierbij is iedere vorm iets verder 
uitgebreid dan de voorgaande.

Samenwerkingsvormen

Basic

Excellent

Elite

One stop shop

Basic is de basis samenwerkingsvorm. Deze vorm is zeer 
geschikt voor klanten met een kleine wenskaartenafdeling  
of voor klanten die Paperclip als aanvulling willen op één 
of meerdere andere leveranciers. Met deze klanten wor-
den er geen lange termijn afspraken gemaakt omtrent 
de grootte van de Paperclip collectie, wel krijgen deze 
klanten mogelijk een extra korting afhankelijk van hun 
jaaromzet met Paperclip. De basiskorting is gebaseerd 
op de adviesverkoopprijs minus de btw en bedraagt  
40% (adviesverkoopprijs minus 50,4%). Daarmee  
vormen wenskaarten een productgroep met een hele 
hoge marge en dito rendement.

Een Paperclip Elite klant is een klant waarmee wij een 
langdurige samenwerking aangaan van ten minste 3 
of 5 jaar. Paperclip verzorgt hier nagenoeg de gehele 
wenskaartenafdeling. Dit houdt in dat wij 100% van de 
wandcollectie beheren met een minimum van 3 meter  
en tenminste 80% van de molencollecties met een  
minimum van 6 wenskaartenmolens. Deze klanten  
kunnen rekenen op een optimale service en krijgen de 
beste condities die er in de wenskaartenbranche zijn. 
Ongekend veel service en zo min mogelijk zorgen dus.

Met onze Excellent klanten maken wij vaste afspraken. 
Hierbij heeft Paperclip ook een groot aandeel in de 
wenskaartenafdeling. Het gaat dan om minimaal 3 meter  
wand of gondola (of 100% van de wand/gondola ruim-
te) en tenminste 6 wenskaartenmolens (of 80% van de 
molencollecties). Ten aanzien van het ter beschikking  
gestelde meubilair wordt er een bruikleenovereenkomst 
opgesteld. Deze klanten ontvangen een hogere (omzet-
afhankelijke) korting en krijgen verdergaande condities  
met betrekking tot seizoenscollecties en betalings- 
afspraken.

Voor zowel individuele winkeliers als ook voor  
grote retail ketens kan Paperclip het hele beheer van de  
productgroep wenskaarten op zich nemen. Paperclip 
beheert dan de complete wenskaartenafdeling, doet 
de volledige service en garandeert een optimaal rende-
ment. Ook kunnen er voor retail ketens speciale private 
label collecties worden ontwikkeld. Hiermee is Paperclip 
de enige echte One-Stop-Shop voor wenskaarten in  
de Benelux.

Wij geloven in
partnerships



Collectieoverzicht

Het is in deze brochure al meerdere malen genoemd: 
De collectie van Paperclip is groot, allesomvattend en 
wordt continu vernieuwd. Het is daardoor niet haalbaar 
om hier een volledig en actueel overzicht te geven van 
onze collectie. Toch mag een impressie natuurlijk niet 
ontbreken en die geven we dan ook graag. Dit doen we 
aan de hand van vier categorieën: onze Everyday wand 
collectie Mixed Emotions, de Everyday molenconcepten, 
de seizoenscollecties en de stationery.

De grootste collectie van Paperclip is de Mixed Emotions 
collectie. De Mixed Emotions collectie bestaat uit bijna 
500 verschillende wenskaarten in 3 formaten: standaard, 
large en maxi. De collectie bestrijkt zo’n beetje alle 
denkbare rubrieken en gelegenheden waarvoor je een 
kaart zou kunnen sturen. Van geboorte tot deelneming 
en alle heuglijke en moeilijke momenten daartussenin. 
Daarnaast zitten er voor al die gelegenheden kaarten in 
verschillende stijlen en prijsklassen in de Mixed Emotions 
collectie, zodat daadwerkelijk iedereen voor iedere  
gelegenheid een kaartje kan vinden. Daarmee is de 
Mixed Emotions collectie de onmisbare basis voor iedere 
wenskaartenretailer en vormt het fundament onder  
iedere succesvolle wenskaartenafdeling.

Mixed Emotions

Everyday wand

Paperclip heeft 

zo’n 500 
verschillende 

wandkaarten



Met ruim 40 actuele molenconcep-
ten hebben wij de grootste wens-
kaartencollectie van de Benelux. 
Bovendien introduceren we jaarlijks 
minimaal 10 nieuwe molenconcep-
ten en vernieuwen we in bestaande 
collecties, zodat ze up to date blijven. 
Kortom, de collectie is zo groot, zo 
gevarieerd en zo aan verandering 
onderhevig dat het letterlijk te veel 
is om op te noemen. Hier volgt een 
kleine impressie van de kwaliteit 
en diversiteit van onze collectie, in-
gedeeld naar de overeenkomst in  
uitgangspunten van de molens.

Een molenconcept wordt altijd gemaakt vanuit één bepaald uitgangspunt. 
Zo zijn sommige molenconcepten gebaseerd op een thema, zoals leeftijden, 
kunst of bloemen. Onze Age Matters serie is een leeftijdenserie waarin voor 
alle kroonjaren tussen 1 en 100 één of meerdere kaarten zitten. Viert de 
jarige nou geen kroonjaar, dan kun je hem een handige kaart met draaischijf 
of stickervel sturen. Bij de Age Matters kaarten is er goed op gelet dat het 
design aansluit bij de leeftijd waarvoor de kaart bedoeld is. Natuurlijk heeft 
Paperclip ook andere thematische series zoals een flink aantal fotografie  
collecties, zoals Focus, Colour Splash en Galleria. Maar ook een humormolen 
(In the Comix) en een tekstmolen met mooie gedichtjes (Pretty Pastel). 
Naast alle reguliere wenskaartenseries, met kaarten voor elke bijzondere 
gelegenheid, hebben we nog een aantal extra collecties. Onder deze plus 
collecties vallen onder andere een serie in het Fries, diverse collecties voor 
toerisme, gigantische jumbo kaarten, multipacks en postkaarten.

Thematische Molenconcepten
Een ander uitgangspunt voor een molenconcept kan 
een bepaalde stijl zijn. Zo is onze Glitter&Glamour  
molen gebaseerd op de uitbundige stijl van galafeesten. 
Zwart-witte kaarten met veel goud, en zilverfolie, voor-
zien van sprankelende kleurrijke glitter. De Colibri molen 
is geheel in aquarelstijl en bestaat uit prachtige natuur, 
tuin en buiten taferelen met schitterende bloemen, plan-
ten, vogels en andere dieren. Een andere stijl-gebaseerde 
serie is bijvoorbeeld Lovely Lines, waarbij verfijnde pen-
tekeningen ondersteund door eigentijdse pastelkleuren 
en folie toepassingen een heel eigen sfeer creëren. Nog 
een ander voorbeeld van molenconcepten die uitgaan 
van een bepaalde stijl zijn Colour Crush en Savanna, die 
vooral uitgaan van de prints, kleuren en trends van nu.

Weer een andere invalshoek om een molenconcept 
te ontwerpen is uitgaan van één of meerdere unieke  
toepassingen. Wij hebben talloze voorbeelden van molen- 
concepten die op deze manier tot stand zijn gekomen. 
Een bijzondere toepassing kan bijvoorbeeld geluid of 
muziek zijn, zoals bij onze Soundcards. Of bijvoorbeeld 
een speciaal flock effect (Velours) of handgemaakte,  
gevouwen en geknoopte papieren elementjes en strikjes 
(Paper Work). Weer totaal anders is de collectie Day-
dream; dit zijn prachtige met gouddraad doorgestikte 
kaarten. Ook de toepassingen zijn dus een bron van  
inspiratie. 

Stijl gebaseerde molens Molens op basis van een 
unieke toepassing

Everyday Molenconcepten

actuele
molenconcepten

40 



Van oudsher is Kerst de tijd om 
iedereen die je lief is een kaart 
te sturen. Meer dan 25% van alle 
kaarten die per jaar verstuurd 
worden is nog altijd een kerstkaart. 
Daarmee is de Kerst en Oud en 
Nieuw voor wenskaartenretailers 
een ontzettend belangrijk ver-
koopmoment. Natuurlijk heeft 
Paperclip dan ook een zeer uitge-
breid kerstassortiment met daarin 
ruim 45 verschillende collecties in 
allerlei soorten, maten, stijlen en 
prijsklassen. 

De kerstcollectie van Paperclip is grofweg in twee  
segmenten te verdelen. Het eerste segment bestaat uit 
unieke collecties meerstuksverpakkingen. Van hangpakjes 
met acht kaarten voor een heel schappelijke prijs tot 
en met luxe afgewerkte dozen met kerstkaarten met  
applicaties zoals strikjes, siersteentjes en opplakelementjes. 
In stijl varieert onze kerstdozencollectie van trendy en  
humor tot en met de traditionele, gezellige kersttaferelen. 
Daarnaast bieden wij ook dozen die speciaal ontwikkeld 
zijn voor zakelijke kerstwensen en hebben wij collecties 
waarvan een deel van de opbrengst naar goede doelen  
zoals het Rode Kruis, War Child, Hulphond en KiKa gaat.   
Om deze kerstdozen optimaal te kunnen presenteren,  
hebben wij kerstdisplays ontwikkeld die qua sfeer en  
uitstraling helemaal aansluiten bij de Kerst.

Het tweede segment bestaat uit losse wenskaarten die 
in molens of speciaal ontwikkelde displays gepresenteerd 
kunnen worden. Dit zijn vaak kerstkaarten die worden 
gekocht voor speciale relaties. Daarom bevatten de  
collecties met losse kerstkaarten onder andere kaarten 
met een specifieke boodschap voor bijvoorbeeld (groot)
ouders en broers en zussen. Ook zijn er kaarten om 
iemand nog eens extra te bedanken met Kerst of Oud 
en Nieuw of om iemand die het moeilijk heeft te laten 
weten dat er zeker ook tijdens de feestdagen aan hem/
haar gedacht wordt. Daarnaast hebben we ook bijvoor-
beeld religieuze en meertalige kerstkaarten, maar ook 
extra luxe kaarten, kaarten met muziek of juist extra  
grote kaarten voor een groots kerstgebaar.  

Kerst

Kerstdozen Losse wenskaarten Kerst

Kerstcollecties
45 



Seizoenen Stationery

Naast de Kerst zijn er in het voorjaar 
nog diverse gelegenheden waarbij 
kaarten worden verstuurd of gege-
ven die speciaal voor dat moment 
zijn ontwikkeld. Dat begint met Va-
lentijnsdag en eindigt met het einde 
van het schooljaar. Bij deze laatste 
periode horen natuurlijk geslaagd 
kaarten voor tieners die hun exa-
men doen, maar ook speciale kaar-
ten voor de jonge schoolkinderen 
om hun juf of meester te bedanken 
voor het fijne schooljaar.

Pasen blijft aan populariteit winnen 
en wordt natuurlijk nog specialer 
met een bijpassende wenskaart. 
Daarom brengen wij ook met Pasen 
een hele kaartenmolen op de markt. 
Onze paascollectie is zeer gevari-
eerd, hierin mogen de traditionele 
kaarten met kuikentjes en lentebloe-
men uiteraard niet ontbreken. Maar 
ook voor degene die een wat gek-
kere kaart wil sturen of iemand wil 
uitnodigen om paaseitjes te zoeken 
biedt deze collectie uitkomst. 

Het eerste bijzondere moment in 
een nieuw jaar valt op 14 februari; 
Valentijnsdag. Dit is de dag waarop je 
je geliefde een kaart stuurt of geeft, 
of nog beter dat je een kaart krijgt 
van een heimelijke aanbidder. Voor 
Valentijn brengen wij maar liefst vier 
verschillende series uit. Van super 
trendy tot jumbo kaarten voor die-
gene die echt groots wil uitpakken 
met Valentijn. Genoeg keuze dus om 
een passende kaart te vinden voor 
iedereen van wie je houdt.

De allerliefste vaders en moeders 
verdienen op Vaderdag en Moeder-
dag natuurlijk ook de allermooiste 
kaart. Dus om hen uitgebreid in het 
zonnetje te zetten hebben wij een 
ruim assortiment aan leuke, lieve en 
grappige vaderdag- en moederdag-
kaarten. En omdat ouders onmisbaar  
zijn gaat een deel van de opbrengst 
van onze moederdagcollectie naar 
het Rode Kruis. Daarmee helpen wij 
moeders in landen waar goede zorg 
voor moeders niet altijd even van-
zelfsprekend is.

Een ander belangrijk verzendmoment  
in het voorjaar, en dan voornamelijk 
voor het katholieke gedeelte van 
Nederland en Vlaanderen, waar wij 
speciale wenskaarten voor hebben 
ontwikkeld is de Communie. Voor de 
kinderen die niet katholiek zijn, maar 
toch een leuk feest willen geven in 
die periode, heeft Paperclip speci-
aal een collectie Lentefeest. Daar-
naast bieden wij een aparte serie  
wenskaarten voor de wat oudere 
kinderen die hun Vormsel doen.

Het einde van het schooljaar is een 
spannende periode, zowel voor de-
gene die examen doen als voor de 
kinderen die uitkijken naar het volgen- 
de schooljaar. Daarom hebben wij 
speciale kaarten om iedereen die 
examen gaat doen succes te wensen,  
om diegene die geslaagd zijn te felici- 
teren en om degene die helaas gezakt  
zijn te troosten. Daarnaast bieden 
wij voor kinderen op de basisschool 
kaarten om hun juf of meester be-
danken voor het schooljaar.  

Pasen

Vader- & Moederdag

Valentijn Geslaagd

Communie

Agenda’s en Kalenders Fashion Stationery
Binnen de agenda’s en kalenders is er een uitgebreide 
keuze. Er zijn niet alleen talloze designs om uit te kiezen, 
maar ook vele verschillende soorten, maten en inde- 
lingen. Zo zijn er hele kleine agenda’s die makkelijk  
meegenomen kunnen worden, maar ook juist grotere 
met een handige indeling waarin genoeg ruimte is voor 
alle leden van het gezin. 

De agenda’s en kalenders worden gepresenteerd in  
speciaal daarvoor ontworpen displays. Ieder jaar brengen  
wij meerdere displays uit met een grote diversiteit aan 
artikelen, waarbij iedere display een eigen stijl of thema 
heeft. 

Onze fashion stationery collectie bevat notitieboekjes, 
adresboekjes, pennen, potloden, schetsboeken, bullet 
journals en ga zo maar door.  Van prachtige bloemmotieven, 
grafische prints en vrolijk gekleurde designs tot en met 
artikelen die volledig bedekt zijn met een zacht vachtje 
of een stoere kurklaag, het is allemaal te vinden in ons 
fashion stationery assortiment. 

Deze artikelen zijn uitermate geschikt om cadeau te  
geven. Doordat de designs zijn afgeleid van onze wens-
kaartencollecties kan er zelfs een bijpassende kaart bij 
worden gegeven om het perfecte cadeaumoment te 
creëren.

Vanuit een grote passie voor papier biedt Paperclip, naast de wenskaartencollectie, ook een prachtig assortiment stationery. 
Binnen het stationery concept maken wij onderscheid tussen twee groepen, namelijk agenda’s en kalenders en de fashion 
stationery. De fashion stationery kan het hele jaar door verkocht worden en de agenda’s en kalenders liggen van ongeveer 
september tot en met januari in de winkels. Om de stationery collectie goed aan te laten sluiten bij ons standaard assorti-
ment zijn de designs hiervoor afgeleid van onze mooiste en meest populaire wenskaartencollecties. 

Ruim 
assortiment 

stationery
artikelen



American Greetings Collectie

Making the world a more thoughtful and caring place,  
dat is al meer dan 100 jaar de missie van American 
Greetings. Een missie die in 1906 begint in Cleveland, 
Ohio (VS), als Jacob Sapirstein, een vastberaden jonge 
Poolse immigrant met grote dromen en een banklening 
van 50 dollar, begint met het importeren en verkopen 
van ansichtkaarten. Met de paardenkar van de familie 
trekt hij langs lokale kooplieden om deze ansichtkaarten  
aan de man te brengen. Vanuit die ene man met die droom 
en zijn paardenkar is American Greetings Corporation  
uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste makers en  
verkopers van wenskaarten. Het doel is om mensen over 
de hele wereld via wenskaarten met elkaar te verbinden, 
om zo van die wereld een betere plek te maken. 
Vanaf 2021 brengt Paperclip de missie van American 
Greetings naar de Benelux. In een unieke samenwerking 
tussen onze bedrijven is er hard gewerkt aan een fantas-
tische, Nederlandstalige collectie.  We hebben de meer 
dan 100 jaar kennis, onderzoek en ervaring van American 
Greetings gecombineerd met de kennis en kunde van  
Paperclip als het gaat om de Nederlandstalige wenskaar-
tenmarkt. Hieruit is niet slechts een collectie ontstaan die 
als basis kan dienen voor iedere hoogwaardige wenskaar-
tenafdeling, maar een geheel nieuw merk voor de Benelux. 

Vanuit de enorme American Greet-
ings collectie heeft Paperclip prach-
tige en eigentijdse molenconcepten 
ontwikkeld.

Iedere wenskaartenserie heeft zijn  
eigen stijl en doelgroep, maar ken-
merkt zich door de hoogwaardige  
afwerking en luxe stijl. De kaarten- 
molens vormen de perfecte aan- 
vulling op de American Greetings 
wandcollectie om zo een mooie 
en complete wenskaartenafdeling 
te bouwen. Maar de verschillen-
de wenskaartenseries kunnen ook  
prima als aanvullend molenconcept 
binnen een Paperclip omgeving wor-
den geplaatst. 

De basis of de ruggengraat van iedere goede wenskaartenafdeling wordt 
gevormd door een wandcollectie. Een overzichtelijke, gerubriceerde  
presentatie waardoor de consument die gericht voor een kaart de winkel 
in komt snel een keuze kan maken. Zo’n wandcollectie moet compleet zijn 
in de rubricering, er moeten kaarten in zitten voor alle veelvoorkomende 
zendmomenten en daarbinnen moet er ook nog voldoende keus zijn. Onze 
American Greetings wandcollectie bestaat uit 204 kaarten in 3 verschillende 
formaten en verdeeld over meer dan 40 verschillende rubrieken (4 meter 
in totaal). Alle kaarten zijn gedrukt op Italiaans papier en hoogwaardig afge-
werkt met een keur aan toepassingen; folie, preeg, steentjes, strikjes, kwastjes, 
lintjes, inlays, pop-ups, sound en handmade applicaties. Vaak zijn er meerdere 
toepassingen op een kaart gebruikt waardoor de kaarten een luxe, hoog-
waardige uitstraling krijgen. Hiermee is het sturen van iedere kaart uit de 
American Greetings wand een genot en het krijgen een echt cadeautje. 

Om deze prachtige kaarten zo goed mogelijk uit te laten komen is er  
gekozen voor een full-face presentatie. Bovendien zijn alle kaarten daar waar 
mogelijk onverpakt, hierdoor komen de folies en andere applicaties optimaal 
tot hun recht, is iedere kaart voor de volle 100% te zien en nodigt die daar-
mee optimaal uit om gekocht te worden.

Wandcollectie Molenconcepten

Nu wel 
4 meter



American Greetings Kerst

Kerst is de mooiste tijd van het jaar en ook de tijd waarin we de meeste kaar-
ten versturen. Daarom zou de American Greetings collectie ook niet compleet 
zijn zonder een totaal aanbod van kerstkaarten. Kerstkaarten die het warme 
Amerikaanse kerstgevoel vanuit de beste Hollywood traditie combineren met 
het luxe afwerkingsniveau van de American Greetings collectie wenskaarten. 
Gepresenteerd in een gouden display met meerstuksverpakkingen of een kaar-
tenmolen met losse wenskaarten.

Molenconcept Display
We kunnen niet genoeg benadruk-
ken hoe mooi en luxe de Ameri-
can Greetings collectie is. Dit komt 
eens te meer tot uitdrukking in deze 
prachtige wenskaartenmolen met 
losse kerstkaarten. Ook hier zijn 
weer alle mogelijke druktechnieken 
toegepast om de warme kerstont-
werpen te versterken en het kerst-
gevoel optimaal over te dragen.

Een prachtige gouden display met 
maar liefst 6 verschillende concep-
ten kerstkaartendozen. Variërend 
van hip en trendy tot nostalgisch 
klassiek, zodat er voor iedereen een 
passende kerstkaartendoos tussen 
zit. De ontwerpen van deze kerst-
kaarten zijn zeer uiteenlopend, maar 
allemaal stralen ze overduidelijk het 
kerstgevoel uit.

Seizoenen
Natuurlijk bieden we ook een prachtig seizoensprogramma binnen ons American Greetings assortiment. In 2022 is er al 
een Valentijn en Moederdag collectie te bewonderen. Een jaar later gevolgd door alle andere seizoenen zoals Pasen, Vader-
dag, Geslaagd en zelfs Communie.

Nieuw
in onze

collectie



Presentatievormen

Iedere winkel is anders en daardoor verschillen ook 
alle wenskaartenafdelingen. Om daar flexibel mee om 
te kunnen gaan hebben wij diverse presentatiemogelijk- 
heden voor onze wenskaarten. Daardoor kunnen we 
makkelijk op de lokale situatie inspelen.

Als een klant een partnership met ons aangaat verzorgen 
wij graag de hele wenskaartenafdeling eventueel tot en 
met de signing aan toe. Wij hebben de overtuiging dat 
de Paperclip collectie op die manier het beste tot haar 
recht komt en dat dit het rendement van de afdeling  
optimaliseert. We doen dit vanuit het shop in shop  
concept voor honderden boekhandels, speciaalzaken en 
gemakswinkels. 

Afdelingen

Naast de wanden vormen de molens een belangrijk  
onderdeel van de meeste wenskaartenafdelingen. Tradi-
tioneel staan alle molens op een stervoet met wielen 
zodat ze verrijdbaar zijn. Dit kan handig zijn als de mol- 
ens (buiten) voor de winkel geplaatst worden. In de win-
kel zelf maken wij liever gebruik van vlonders. Hierbij 
staan twee molens samen op een grote voet, wat zorgt 
voor extra stevigheid en stabiliteit. Qua zicht zorgen 
vlonders voor meer rust en een luxe en hoogwaardige 
uitstraling. Naast de stervoeten en vlonders bieden wij 
ook klantspecifieke oplossingen, zoals het bevestigen van 
molens aan de wand of verrijdbare buitenpresentaties. 
Alle molens zijn in hoogte verstelbaar, zodat per winkel 
gezocht kan worden naar de ideale uitstraling.
Al onze molenconcepten worden voorzien van speciale 
backcards met rubrieksaanduiding en een topbord met 
de naam van die specifieke wenskaartenserie, in een bij-
passende stijl, aansluitend bij de wenskaarten. Op deze 
manier wordt al vanaf een afstand het concept kenbaar 
gemaakt.

Voor onze Mixed Emotions collectie hebben we twee 
soorten wandkasten ontwikkeld. Onze basiskasten zijn 
zo ontwikkeld dat hierin een optimum gevonden wordt 
tussen presentatie van de kaart en een groot assorti-
ment per element. In een basiskast van 1 meter gaan 
bijna 80 verschillende wenskaarten in 3 formaten en de 
kaarten zijn allemaal minstens voor driekwart zichtbaar. 
Dit, in combinatie met in ieder vak een backcard met 
de rubrieksaanduiding, zorgt ervoor dat de consument 
makkelijk een geschikte kaart vindt. 
Hiernaast hebben we speciale high-end kasten waarin 
de kaarten full face gepresenteerd worden. Dit geeft een 
chique uitstraling aan een wenskaartenafdeling en laat  
iedere afzonderlijke Paperclipkaart maximaal tot zijn 
recht komen. Deze presentatie gebruiken wij ook voor 
de American Greetings collectie.
Als er niet gekozen wordt voor een wandopstelling zijn 
er van beide versies (basis en high-end) ook midden-
presentaties (gondola’s) beschikbaar. Zeker de high-end 
gondola’s lenen zich ook uitstekend voor het presen- 
teren van bepaalde conceptmatige collecties.

Wanden & gondola presentatie Molen presentatie

Paperclip verzorgt 

uw gehele 
afdeling
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Als je de beste kaarten hebt, ben je natuurlijk al een 
heel eind, maar wil je echt de beste zijn, dan moet je 
ook de service leveren die daarbij hoort. Als het om 
service gaat, onderscheiden wij vier aspecten: Een goed 
advies van uw accountmanager, het verzorgen van uw 
wenskaartenassortiment door onze service-merchandi-
ser, adequate afhandeling van uw vragen, problemen en 
facturering door onze back office en snelle en accurate 
leveringen.

Service

Onze back office bestaat uit twee afdelingen. De verkoop- 
binnendienst ondersteunt de klant bij vragen omtrent 
leveringen, zendingen en bezoeken en zij helpen bij het 
plaatsen van telefonische orders. Ook berichten zij onze 
klanten wanneer grote leveringen, voor bijvoorbeeld 
Kerst of installaties, zullen plaatsvinden. De afdeling finan- 
ciële administratie is er voor alle vragen omtrent fac- 
turen en betalingen. Beide afdelingen zijn van maandag 
t/m vrijdag van 08.30u tot 17.00u telefonisch bereikbaar.

In iedere regio is de accountmanager gekoppeld aan 
een service-merchandiser. De service-merchandiser 
bezoekt de klant eens in de 2 tot 4 weken (afhankelijk 
van de omloopsnelheid van de collectie bij de desbetref- 
fende klant) en verzorgt de afdeling. Dit houdt in dat  
verkleurde, beschadigde en/of verouderde kaarten  
retour worden genomen en er nieuwe bestellingen  
worden geplaatst. Als er seizoenscollecties in de winkel 
aanwezig zijn zorgt de service-merchandiser dat ook  
daarvan de presentatie optimaal is. Uiteindelijk be- 
schouwen wij iedere Paperclip wenskaartenafdeling bij 
een klant als een showroom van Paperclip. In tijden van 
vakantie of ziekte neemt de accountmanager daar waar 
nodig de taken van de service-merchandiser over om de 
continuïteit van de service te kunnen waarborgen.

Voor Paperclip zijn er in de Benelux 11 zeer ervaren 
accountmanagers actief. Zij bezoeken onze klanten zo’n 
vier keer per jaar en bespreken dan de ontwikkeling  
van de wenskaartenafdeling, geven hier advies over,  
bespreken de mogelijkheden van Paperclip daarin,  
introduceren de nieuwe collecties en nemen de  
seizoenscollecties door.

De logistiek (vervoer en order picking) hebben wij  
uitbesteed aan professionele logistieke partners. Dat  
garandeert de flexibiliteit, kwaliteit en snelheid die van  
de beste wenskaartenuitgever van de Benelux verwacht 
mag worden. Bestellingen geplaatst voor 15.00 uur   
worden binnen 48 uur geleverd en meestal zelfs al 
de volgende werkdag. Daarnaast zijn alle wenskaart- 
en voorzien van duidelijke locatienummers zodat de  
orders makkelijk te plaatsen zijn in de winkel.

Accountmanagement

Service merchandising

Back office Levering

Regio’s
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