
Volledig op maat

Full color bedrukken 

Correctbook is volledig op 
maat te maken. Personaliseer 
de covers en de pagina’s, 
geheel naar wens.

Eigen opdruk

PROMOTIEGIFT 2017

Een oneindige schrijfervaring, voor  
werknemers, relaties en kinderen in nood.



250 miljoen kinderen hebben geen 
schoolmateriaal om te leren schrijven. 

Correctbook maakt oneindig herbruikbaar schrijfwaar, voor iedereen.

Onze duurzame schrijfwaren.
Wij van Correctbook hebben een 
variëteit innovatieve, herbruikbare pro-
ducten ontwikkeld. Producten die echt 
het verschil maken, dagelijks gebruikt 
worden en waar je gegarandeerd 
verliefd op wordt.  Blader door om 
kennis te maken met onze producten.

Iedere dag maken wij veel mensen blij met onze duurzame schrijfwaren. Wij willen 
schrijven toegankelijk maken voor iedereen en tegelijkertijd papierverspilling tegen 
gaan. Koop je een van onze producten? Dan help je ons om de strijd tegen 
analfabetisme aan te gaan en lever je een bijdrage aan een duurzamere wereld!

Help een handje om de strijd 
tegen analfabetisme aan te 
gaan!
Op dit moment zijn er maar liefst 250 
miljoen kinderen die geen kans hebben 
om te leren schrijven, door een tekort 
aan schoolmateriaal. Correctbook is een 
sociale onderneming die zich inzet tegen 
analfabetisme in ontwikkelingslanden. 

Correctbook is een prijswinnende sociale onderneming 
strijdend tegen wereldwijde analfabetisme.

Koop onze producten en help kinderen in nood.
Met een gedeelte van de opbrengst, zijn wij in staat om kinderen in nood te helpen. 
Ons hoofd product, Correctbook, doneren wij namelijk aan kinderen in ontwikkeling-
slanden. Vervolgens trainen we de lokale bevolking en wordt er les gegeven met de 
Correctbook in samenwerking met stichting Rhiza.



PRODUCTEN

Duurzaam schrijven is handig!
Met een een variëteit aan innovatieve en herbruikbare producten, maken we 
het leven van relaties, werknemers en kinderen in nood mooier.

Accessoires
Naast Correctbooks, bieden wij ook een scala aan accessoires aan.

Correctbook
Sommige noemen het een schriftje andere noemen het een notitieboekje, 
schetsboekje of tekenboekje. Met een correctbook kun je enorm veel. De 
mogelijkheiden zijn eindeloos. Net als Correctbook.

Een magisch product: herbruikbaar, duurzaam en 
handig.
Vaarwel papier, welkom Correctbook. Alle pagina’s in de 
correctbooks zijn namelijk herbruikbaar. Pagina’s zijn te 
vergelijken met de look and feeling van een whiteboard. 
Alleen dan nog specialer. Zo is het mogelijk om de pen 
strepen weg te gummen met de gum op de markers of 
met de correctbook mini sponsjes, maar niet met de hand.

Duurzaam en handig.

Sticky whiteboard
Sinds kort bieden we ons nieuwe aanwinst: de sticky whiteboard aan. Een vel 
vergelijkbaar met de functionaliteiten van een whiteboard, die je op muren, 
deuren en ramen kunt plakken. Bijzonder handig dus!



Hoe een Correctbook werkt.

Gebruik de speciale Correctbook pen en maak je teken- of 
schrijfcreatie.

Wacht een aantal tellen todat je werk gedroogd is.

Gebruik de gum op de achterzijde van de speciale pen of 
gebruik de mini spons om je werk te verwijderen, als je het niet 
meer nodig hebt.

Bewaar je werk door er een foto van te maken of te scannen 
met een van de aanbevole apps, als je het digitaal wilt 
hebben. Zo niet, laat je werk dan mooi staan.
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Schoonmaaktips
Naast het sponsje en de gum op de pennen, zijn er ook andere mogelijkheden om een 
correctbook schoon te maken. 

Voor de digitale freaks, zijn er twee geweldige apps beschikbaar, waarmee 
gemakkelijk en professioneel gescand en gedeeld kan worden. Dit zijn apps met veel 
mogelijkheden, zoals het opslaan in pdf, kwaliteitsboost en andere veelomvattendde 
features.

Genius Scan

Download de door Correctbook aanbevolen apps:

CamScanner 

 COrrectbook Schoonmaakhacks

Makeup removerTissue Schoonmaakdoekjes



Producten

Een Correctbook in A4 formaat met penhouder
Correctbook A4

Een Correctbook in A5 formaat met penhouder

Correctbook A5

MEEST GEKOZEN

Correctbooks zijn...

Gemaakt in EuropaKlimaatneutraal 
geproduceerd

Herbruikbaar – dat 
scheelt een hoop papier!

50 whiteboard pagina’s
Een binding waar alle pagina’s in en uit kunnen
Inclusief een zwarte Correctmarker

50 whiteboard pagina’s
Een binding waar alle pagina’s in en uit kunnen
Inclusief een zwarte Correctmarker

Correctbook Scratch (A5 formaat) is ideaal voor 
kleine aantekeningen

Correctbook Scratch

8 whiteboard pagina’s
Inclusief een zwarte Correctmarker

210 x 297 mm

148 x 210 mm

148 x 210 mm



Een Correctbook in A6 formaat met penhouder

Correctbook A6

50 whiteboard pagina’s
Een binding waar alle pagina’s in en uit kunnen
Inclusief een zwarte Correctmarker

Een Correctbook in zak formaat met penhouder

Correctbook Pocket

50 whiteboard pagina’s
Een binding waar alle pagina’s in en uit kunnen
Inclusief een zwarte Correctmarker

Sticky Whiteboards A1 
rol (10 vellen, 80x60cm)

Correctbook’s Sticky Whiteboards: 
creëer een whiteboard op elke vlakke 
ondergrond, raam, deur of muur.

Een rol bevat:

10 presentatievellen
80x60cm
Inclusief een zwarte whiteboard marker

De sticky whiteboard is een handige vel, 
vergelijkbaar met de functionaliteiten van 
een whiteboard. Wat Sticky whiteboard zo 
speciaal maakt, is dat je het product op 
muren, deuren en ramen kunt plakken. 
Bijzonder handig dus!

Nieuw product

105 x 148 mm

70 x 110 mm



Correctmarkers

Verkrijgbaar in groen, rood, blauw en zwart.

Correctbook mini sponsjes
Correctbook mini sponsjes zijn handig om grotere 
oppervlakte te wissen op al onze producten.

BOOST PRODUCTERVARING

Correctmarker Hervulinkt

Hervulbare inkt voor de Correctmarkers.

Luxor schoonmaak kit

Deze schoonmaak kit is speciaal getest op 
Correctbook en Sticky Whiteboards.

1. Eenvoudig schoonmaken van grotere oppervlakten
2. Verwijderen van langdurige inktresten
3. Protectie: inkt trekt minder hardnekkig in de oppervlakte

Extra Pagina’s A5 & A4

Breid je Correctbook A5 of A4 uit met extra pagina’s. 
Klik de extra pagina’s eenvoudig in je Correctbook en 
haal ze er op ieder moment weer uit.

Whiteboard markers

Whiteboard markers speciaal voor Sticky Whiteboards.

Note: deze markers zijn niet bedoeld voor een 
Correctbook.

PUNTJES GRID LIJNTJES BLANCO CUSTOM



Relatiegeschenk

Voor werknemers

Zakelijk

Volledig op maat

Full color bedrukken 

Correctbook is verkozen tot promotiegift 
van het jaar 2017 in kantoorartikelen.

Verras klanten met een duurzaam en leuk product.
Veel geschenken, belanden uiteindelijk ergens in de kast. Ongebruikt en 
overbodig. Investeer in een uniek relatiegeschenk, waarbij klanten iedere 
dag aan je zullen denken. En waarbij je laat zien dat je een bijdrage levert 
aan een duurzamere wereld! Maak je klanten blij met een product waar ze 
daadwerkelijk wat aan hebben. Correctbook is een enorm handig product 
en uit ervaring blijkt, dat het product dagelijks enthousiast gebruikt wordt. 

Correctbook is volledig op 
maat te maken. Niet alleen de 
cover is aanpasbaar, maar 
pagina’s aan de binnenzijde 
zijn ook op maat te maken. 

Trigger en boost de creativiteit en motivatie van je 
werknemers.
Met de herbruikbare correctbook zet je een goede stap richting een 
duurzaam bedrijf. Daarnaast is het ook nog eens een enorm handig 
product, met heel veel mogelijkheden. Welke iedere organisatie en 
werknemer ten goede zullen doen.

Eigen opdruk

Promotiegift 2017


