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Wie zijn wij en wat kunnen we voor ú 
betekenen?  
Designstar is dé partner voor de groene 
sector op het gebied van communicatie  
en POS materialen. Wij zorgen ervoor dat  
uw product de aandacht krijgt die het 
verdient. 
Dit kan door middel van een mooi etiket, 
een sprekende potcover of een handige 
draagband. Ook voor het ontwikkelen van 
een compleet concept of een nieuwe  
huisstijl bent u bij ons aan het juiste adres. 

Alles wat wij maken is maatwerk, afgestemd 
op uw wensen en behoeftes. Met een dosis 
pittige input van onze ervaren vormgevers.

Designstar is ‘opgegroeid’ met haar voeten in 
de Boskoopse veengrond. Hierdoor kennen 
we de sector door en door, weten we wat 
er speelt en kunnen we ook daadwerkelijk 
praktisch met u meedenken. 
Niet voor niets zijn ontzorgen, flexibiliteit en 
proactief handelen veel gehoorde termen 
binnen én buiten ons bedrijf.

KENNISMAKEN MET DESIGNSTAR

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is een steeds 
actueler begrip, waar niet  
alleen binnen onze branche 
veel over gesproken wordt. 

Iedereen kan zijn of haar steentje 
bijdragen en ook wij nemen graag onze 
verantwoordelijkheid. Door duurzaam te 
ondernemen, houden wij rekening met mens 
en milieu. 

Dit begint al bij onze accountmanagers; 
zij proberen zoveel mogelijk afspraken 
te combineren om minder kilometers te 
hoeven maken. Onze vormgevers houden 
met de ontwerpen rekening met de 

maximale benutting van de drukvellen, om 
materiaalverlies tegen te gaan. De stukjes 
materiaal die er toch nog afgesneden 
worden, worden gerecycled. 

Designstar maakt gebruik van moderne 
drukpersen en technologieën die een zo klein 
mogelijke ecologische footprint achterlaten. 
Ook werken wij intensief samen met 
verschillende sociale werkplaatsen. 

Door maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen, zorgen wij niet alleen voor 
groene cijfers, maar ook voor groei en bloei 
op onze planeet. Zowel op milieuvriendelijk, 
als maatschappelijk gebied. 

VERANTWOORD ONDERNEMEN
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Hiernaast ziet u een kleine 
selectie van de beschikbare 
bevestigingsmogelijkheden. 
Uw accountmanager geeft u 
graag meer informatie over 
de beste oplossing voor uw 
product! 

BEVESTIGING

Labelsupport
17 en 25 cm

bambini
10 t/m 80 cm

elastiek
8 t/m 12 cm

Croc
support

16 en 26 cm

Labelsupport
17 en 25 cm

infosteker
10 t/m 50 cm
















