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Waarom blik?
“

› Blik is een schone, veilige maar ook fraaie
manier van verpakken.
› Blik gaat lang mee, wordt beschouwd als
meer dan alleen maar ‘verpakking’. Blik is geen
wegwerpartikel, beter te hergebruiken, en vaak
ook voorzien van mooie designing waardoor
het vaak ook een emotionele waarde krijgt en
bewaard wordt.
› Hergebruik van het blik leidt tot langere
merkblootstelling, wat weer kan resulteren tot
een positieve invloed op merkkeuze.
› Blik geeft je product een ‘premium’ uitstraling,
én zorgt voor bescherming van de inhoud.

› Blik is ‘buigzaam’, oftewel heel creatief te
gebruiken en ontwerpen tot een opvallende
vorm, met een vooral duurzame, maar ook
authentieke of juist nostalgische uitstraling.
› Blik is milieuvriendelijker dan alle andere
verpakkingen. Het wordt niet van fossiele
brandstoffen gemaakt, en het is beter
recyclebaar.
› Onze blikken zijn gecertificeerd, wat betekent
dat ze naast milieuvriendelijk ook nog eens
(voedsel-)veilig zijn.

Blikproducten
hebben het hoogste
recyclingpercentage

MtD ∙ Tins
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© Mercis bv

› De mooiste musea/ culturele instellingen van
Nederland zoals het Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Mauritshuis en het Rembrandthuis
maar ook TATE Modern in Londen, of het Detroit
Institute of Art.

Waarom MTD Tins?
“

Eigen studio
Onze eigen creatieve studio kan met u meedenken
over het ontwerp en design van het blik. Door inzet
van de studio kan het complete productieproces
zó op elkaar afgestemd worden dat alles aansluit
en wachten op andere partijen wordt voorkomen.
Lage minimale oplage
De minimale oplage voor onze blikken is slechts
2.000 stuks, wat voor de blik-industrie een kleine
hoeveelheid is. Voor een aantal basis-blikken geldt
zelfs een nóg kleinere besteleenheid!
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Maatwerk
Ook blikken die op maat worden gemaakt zijn
mogelijk. Wij kijken graag naar uw verzoek en
denken graag met u mee over de mogelijkheden
en de meest ideale en voordeligste oplossing van
uw persoonlijke wensen.
Fulfilment
Blikken afvullen, ontwikkelen POS-materiaal,
displays of een speciale wijze verpakken: Ook
hierin kunnen wij u ondersteunen en handelingen
overnemen, waardoor het hele proces in één
hand kan blijven. Wij nemen uw blik mee van
concept tot design, en van productie tot levering.

Kwaliteit
Kwaliteit is waar wij voor staan. Die kwaliteit
wordt dagelijks verlangd door onze afnemers.
De lijst met strikte kwaliteitseisen van diverse
musea, licentiegevers (zoals bijv. Mercis’ nijntje)
maar ook van de grote voedsel- en drankenproducenten, zijn ook voor ons de standaard
waaraan wij altijd willen en dus ook kunnen
voldoen.
Opdrachtgevers
Door oplossingsgericht meedenken en pro-actief
handelen, mogen wij trots tot onze opdrachtgevers rekenen:

› Sportorganisaties zoals bijvoorbeeld AFC
Ajax, Feyenoord, PSV en FC Utrecht maar ook
internationaal, zoals het Maltese nationale voetbalteam: Malta Football Association.
› Dierentuinen en natuur-/ en themaparken zoals
Artis, Burgers’ Zoo, Ouwehand Dierenpark en Walibi
Holland, maar ook Huis ten Bosch in Japan of the
Blue Lagoon in IJsland.
› Toonaangevende bedrijven waarvoor we op maat
blikken ontworpen en geproduceerd hebben, zoals
bijvoorbeeld Heineken brouwerij, Van der Valk
Hotels en Reypenaer.
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Hoe werkt het?
“
› U bent op zoek naar een blik, of zoekt een
mooie (premium) originele maar ook duurzame
verpakking voor uw product.
› Eenmaal de weg gevonden naar MTD Tins,
gaan we samen in gesprek om uw ideëen en
wensen te bespreken.

het Proces
Levering
De blikken worden
12 weken later
bij u geleverd

U hebt een blik-idee?
Wij gaan graag met u
in gesprek om samen
tot het beste idee en
mooiste blik te komen!

› Aan de hand van uw input gaan wij creatief
aan de slag om de meest geschikte oplossing
te vinden. Zo gauw we deze voor ogen hebben,
zullen we deze voor u uitwerken tot een mooi en
compleet voorstel.
› We zullen u een passend voorstel presenteren,
inclusief een realistische impressie van het blik.
Wanneer het blik voldoet aan uw wensen, dus
na eventuele afstemming, zal het artwork in orde
gemaakt worden voor drukwerk.
› Een digitale drukproef van het productiebestand én impressie van het uiteindelijke model
volgen per mail, voor uw akkoord.
› Vervolgens wordt -na uw akkoord- het blik in
productie genomen.
Wilt u een heel nieuw model blik? Daarvoor
zal eerst een mal gemaakt worden. Daarvan
ontvangt u eerst een prototype, voordat de
productie opgestart wordt. De productietijd
van de blikken bedraagt ongeveer 8 weken.
› Tenslotte worden, normaliter na 12 weken, de
blikken geleverd bij u, volgens afspraak.

Presentatie
Aan de hand
van uw input,
presenteren wij u
ons beste voorstel!
Akkoord
Wanneer, na eventueel bijschaven
van het ontwerp, het artwork door u
akkoord bevonden wordt, gaan uw
blikken in productie!

Ronde blikken

“

Op de navolgende pagina’s vindt u een impressie
van de verschillende vormen blikken welke
eerder algeproduceerd of gepresenteerd zijn.
Blikken in allerlei vormen, formaten, met diverse
sluitingen en geschikt voor allerlei verschillende
gebruiksmogelijkheden en inhoud.

MtD ∙ Tins

We overleggen graag persoonlijk met u wat uw
wensen en vragen zijn en werken van daaruit
naar een passend voorstel.
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“
Een veel voorkomend blikmodel, is het vierkante
of rechthoekige blik: Van 3 x 2 tot 32 x 25 cm,
variërend in hoogte. Daartussen is elk denkbaar
formaat blik mogelijk om te maken…!
Een impressie van een aantal eerder gemaakte
vierkante en rechthoekige blikken hebben we
verzameld op 2 pagina’s:

Vierkant en rechthoekig blik

MtD ∙ Tins
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Overige blikvormen
“

Naast de voorgaande voorbeelden kunnen wij ook
vele andere producten van metaal leveren. Een
aantal voorbeelden daarvan:
•
•
•
•
•
•
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Dienblaadjes (in verschillende afmetingen)
Metaal-posters/ Affiches/ Reclameborden
Metaalkaarten
Lunchtrommeltje
Koffertje
Spaarpot (diverse modellen)

•
•
•
•
•
•
•
•

Theedoos
Filmblik
Vensterblikken (diverse modellen)
Dispenser blikken
Strooiblik (voor kruiden/ specerijen)
Carrousel
Kerstbal of andere bol-vormige blikken
Theelichten

•
•
•
•
•
•
•
•

Ovaal blik
Hartvormig blik
Driehoekig blik
Zeshoekige blik
Achthoekige blik
Bloemvormig blik
Boekvormig blik
Blik met schuimvulling
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Uw eigen blikvorm
“

Naast de standaard blikvormen is het ook mogelijk
om blikken in bijzondere vormen te produceren:
helemaal op maat gemaakt aan de hand van
uw product, of uw speciale wensen. Hiernaast
een indruk van een aantal voorbeelden.
Wilt u een eigen vorm blik? Aan de hand van
een schets, wordt een prototype voor u op maat
gemaakt. Aan de hand van dit prototype kunt u
beoordelen of het model helemaal voldoet aan uw
verwachtingen.
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Zo gauw dit model door u goedgekeurd is, na
eventueel bijschaven, zal de productie van de
blikken in gang gezet worden. Na 12 weken zijn
de blikken klaar!
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Afwerking veredeling & sluiting
“
De basiskleuren van onze blikken ziet u hiernaast: Zilver, champagne en
goud. Zowel de binnen- als de buitenkant van het blik (en deksel) kunnen
worden bedrukt. Op het onbedrukte blik is dus zilver, champagne of goud
gekleurd metaal zichtbaar.

Weet u niet waar u beginnen moet? Hopelijk helpt onderstaand overzicht
van mogelijkheden qua afwerking, veredeling en sluiting u op weg!

Afwerking
glanzend

mat

spotvernis

metallic

reliëfdruk

3D reliëf

met venster

stapelbaar

schuifdeksel

schroefdeksel

scharnierdeksel

beugelsluiting

Veredeling

Sluiting
MtD ∙ Tins
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Kleine oplages
met basis blikken
“
Wij bieden u nu ook de unieke mogelijkheid om
blikjes te bestellen in kleine oplage. Speciaal
hiervoor hebben we een aantal breed inzetbare
basisblikken ontwikkeld, welke vanaf 50 stuks
voor u gepersonaliseerd kunnen worden.
Op het koekjesblik na, zijn alle modellen geschikt
voor brievenbus-post.

Hartblikje

10,0 x 9,5 x 2,8 cm.

A6-blik
15,8 x 11,6 x 2,6 cm.

MtD ∙ Tins

Koekblik

Zakblikje

Mintblikje

14,0 x 8,6 x 4,5 cm.

10,0 x 6,3 x 2,0 cm.

6,4 x 4,4 x 1,8 cm.
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Mintblikjes
“

Zakblikjes · Pocket Tins

Onze mintbikjes worden standaard geleverd met
14 gram suikervrije frisse mini-mintjes.

Wilt u uw logo, foto of idee op een blikje? Wij
helpen graag met een ontwerp! De blikjes zijn
snel leverbaar, in kleine oplage en eventueel met
display voor 24 blikjes.

514677
zwart

5146778
wit

514679
goud

514680
zilver

ie 1
t
p
O
voor uw eigen inhoud
ongevuld

ie 2
t
p
O

Leverbaar in de volgende basiskleuren:

514393
zwart

514394
wit

514395
goud

514396
zilver

display:
14,0 x 21,0 x 6,0 cm.

met 45 gr. fruithartjes
gevuld

Pocket T-inspiratie
houdbaar
snoepgoed, gezonde ‘snacks’
zoals nootjes of rozijnen
pillen, medicijnen, pleisters set,
cosmetica, mini tube's of flesjes

meenemen
naai- / manicure- / bandenplak
set, oordopjes, earbuds,
reisspelletjes, sleutels, kleingeld,
zegeltjes, bonnetjes, regencape

beauty & care
sieraden, (haar-)speldjes, elastiekjes,
make-up, crème, lippenbalsem,
sunblock, mondkapje, zakdoekjes,
shaving set, lenzendoosje

Hobby
knopen, spelden, fournituren
naaigerei, gereedschap, schroeven,
kraaltjes, verzameling schelpjes,
steentjes, postzegels
display: 21,5 x 27,5 x 7,0 cm.

Hartblikjes
“

A6-blikken

De liefste blikjes voor mooie herinneringen, dierbare aandenken, waardevolle souvenirs, en zoete
zaligheden! De harten zijn verkrijgbaar in zilver en
goud.

514900
zilver

“
Leverbaar in de volgende basiskleuren:

514508
goud

514509
zilver

514901
goud

Vanwege het heel bruikbare formaat is dit basisblik
zeer geschikt als 'premium' verpakking, maar ook
voor stationery, (post-)kaarten, spelletjes of luxe
verzendblik.

514902
wit

514903
zwart

Koekblikjes
“

Deze bewaarblikjes voor bijvoorbeeld koekjes of
snoep, zijn beschikbaar in 2 basiskleuren: zilver
en goud

514510
zilver

514511
goud

“

Contact :
Flevolaan 14
1382 JZ Weesp

✆ +31(0)294 414 491
✉
info@mtday.nl

