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 Groot assortiment producten – alles onder één dak!

 Eenvoudig bestelproces

 Gratis verzending van samples

 Grote hoeveelheden direct leverbaar

 Binnen 24 uur klaar voor verzending

Waarom SPRINTIS?
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 Goederenverzending vanuit Duitsland: binnen enkele dagen op  
 de plaats van bestemming

 Speciale ontwerpen & individueel maatwerk mogelijk

Wat doen wij?
SPRINTIS overtuigt met haar enorme diversiteit aan producten. Het assortiment 
bevat artikelen voor de grafische- en reclamesector, alsmede voor de logistieke 
magazijn markering en expeditie.

Waar staan wij voor?
SPRINTIS staat voor aantrekkelijke prijzen, snelle levertijden, betrouwbaarheid 
en vriendelijke service. Altijd. Wij staan u persoonlijk te woord!

Heeft u vragen en wenst u rechtstreeks met een klantadviseur te spreken? 
Dat mag natuurlijk altijd. Onze uitstekende klantenservice is bereikbaar  
op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur per  
telefoon op +31 (0) 85 877 1356 of per e-mail op info@sprintis.nl.
Graag horen wij van u.

Hoe bereikt u ons?
SPRINTIS is vertegenwoordigd op de bekende beurzen en is altijd een deskundig 
en betrouwbaar aanspreekpunt. U kunt bestellingen plaatsen per telefoon, e-mail 
of 24 uur per dag in onze webshop www.sprintis.nl. 

Wie zijn wij?
SPRINTIS is een internationaal actief familiebedrijf als online-groothandel met  
hoofdkantoor gevestigd in Würzburg en vestigingen in binnen- en buitenland.



 Oplossingen voor het binden van drukwerk

 Promotionele artikelen voor 
 kantoorvakhandel & POS

 Markeringsoplossingen voor magazijn  
 & logistiek

 Productassortiment voor transport alsmede 
 verpakkingsindustrie & displayfabrikanten

 Inspirerende oplossingen voor marketing 
 & creatieve branches

SPRINTIS productassortiment

Wist u dat…

 U vindt meer dan 5.000 producten in het SPRINTIS assortiment!

 EcologiQ is de duurzame productlijn van SPRINTIS!

 Klanten geven ons de beste beoordeling bij Trusted Shop!

 SPRINTIS is op de bekende beurzen vertegenwoordigd
 en altijd een bekwaam contact!
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SPRINTIS in cijfers

meer dan  

450 
pakketzendingen 

per dag

meer dan  

4.500 
klantenorders 

per maand, 
wereldwijd

meer dan  

5.000 
producten

meer dan  

20 miljoen 
Euro 
omzet in 

2020

meer dan  

12.000 
palletplaatsen in 

het magazijn

meer dan  

100 
werknemers

meer dan  

100.000 
klanten
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