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Wij van Dance Promotions zijn een service 
verlenend bedrijf richting dansscholen. Wij willen 
dansscholen de mogelijk biedenom een eigen 
merchandiselijn op te zetten.

We zijn gespecialiseerd in het leveren van 
producten en services binnen de danswereld. 
Velen zijn u al voorgegaan: UDO, DanceStars, 
WCDF, Salsa Belang en verschillende 
dansscholen.

Merchandise is een effectieve manier om je 
klanten te binden aan je merk. Het geeft hen een 
extra connectie en zorgt ervoor dat zij dragers zijn 
van het merk.
Zo voelen dansers zich erg verbonden met hun 
dansschool.

DANCE PROMOTIONS MERCHANDISE CATALOGUS

Met onze merchandise service zorgen wij ervoor 
dat uw dansschool kwalitatieve en leuke kleding 
kan aanbieden aan de dansers.

Wij bieden hierbij een persoonlijke aanpak aan en 
gaan samen met u aan de slag om deze 
kledinglijn tot stand te brengen.
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Verstuur ons je logo, gewenste ontwerp of idee. 
Wij geven de mogelijkheid om dit idee om te 
zetten naar een design dat past bij 
jouw dansschool.

Onze ontwerpers gaan samen met jou aan de 
slag om ervoor te zorgen dat alles tot in de 
puntjes wordt verzorgd.

Na het akkoord op de ontwerpen en de 
mock-ups, gaat de bedrukking van start.

Ons team streeft ernaar om je collectie binnen 
enkele dagen volledig af te hebben zodat het 
naar jou kan worden verstuurd.

Hulp nodig met de verkoop? 
Dan staan wij voor je klaar!

Onze promotieservice kan een gepaste 
flyer of advertentie maken met bijvoorbeeld de 
mock-ups van je collectie.

In deze stap gaan we samen kijken naar de 
collectie die je wilt opzetten. Welke producten 
horen hierin, welke maten zijn nodig, verschillende 
producten voor volwassenen of kinderen?

Om je collectie zo realistisch 
mogelijk weer te geven maakt ons team hiervoor 
mock-ups. Zo krijg je afbeeldingen van hoe de 
collectie eruit komt te zien.

ONTWERP COLLECTIE

BEDRUKKING PROMOTIE

ONZE SERVICES
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T-SHIRTS

De shirts zijn zowel aan de voorkant als achterkant 
te bedrukken met logo of tekst naar keuze. Andere 
mogelijkheden zijn zijkant, mouw of in de nek. 

De shirts zijn in meerdere kleuren en maten te 
bestellen. Alle informatie over de kleuropties zijn te 
vinden op de informatie sheets op pagina 18.
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LADYFIT T-SHIRT

Deze stijl zorgt voor een flatteuze, 
vrouwelijke pasvorm met voorge-
vormde zijnaden en een katoenen/
Lycra hoge ronde hals.

Deze shirts zijn zowel aan de 
voorkant als achterkant te 
bedrukken met logo, ontwerp of 
tekst naar keuze.

KIDS T-SHIRT

De kinder t-shirts zijn unisex. Een 
ronde hals met katoenen afwerking 
en een bies langs de halslijn voor 
draagcomfort. 

Voor girlsfit kun je contact met ons 
opnemen voor de mogelijkheden.

UNISEX T-SHIRT

Een ronde hals met een katoenen/
Lycra afgewerkte halslijn met bies. 
Dit T-shirt zorgt voor een klassieke 
pasvorm in meerdere kleuren.

Deze shirts zijn zowel aan de 
voorkant als achterkant te bedruk-
ken met logo, ontwerp of tekst naar 
keuze.
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CROPPED SWEATER

De cropped trend is nog steeds alive 
and thriving!

Maak van je collectie een mode 
statement met deze gave cropped 
sweaters.

Verkrijgbaar in volwassenmaten.

SWEATER KIDS

De kindersweaters zijn unisex. Ze 
zijn beschikbaar in meerdere leuke 
en vrolijke kleuren.

Geschikt voor personalisering met 
grote en kleine logo’s, ontwerpen of 
tekst.

SWEATER ADULTS

Deze sweaters zijn een veelzijdige 
aanvulling op elke garderobe. 

Gemakkelijk te personaliseren met 
een bedrukking naar keuze.

Voor beschikbare kleuren, ga naar 
pagina 19.
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SWEATERS

Breid je sweatshirtcollectie uit met dit klassieke 
sweatshirt voor jong en oud.

Deze sweaters zijn te bedrukken op voor- en 
achterkant. Eventuele bedrukking op de zijkant of 
mouwen behoren ook tot de opties.

De sweaters zijn te verkrijgen in zowel volwassen-  
als kindermaten. Meer over de beschikbare kleuren 
en maten is te vinden op bladzijde 19.
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HOODIES

Onze stijlvolle klassieke hoodies zijn 
verkrijgbaar in vele levendige kleuren. 
Gemaakt van katoen, ideaal voor 
bedrukking, is het essentieel voor 
elke hoodieliefhebber.

De hoodies zijn zowel aan de 
voorkant als achterkant te bedrukken 
met logo of tekst naar keuze. Andere 
mogelijkheden zijn zijkant, mouw of 
in de nek. 

De hoodies zijn in vele 
kleuren en maten te bestellen. Alle 
bijkomende informatie over 
beschikking te vinden op pagina 20 
en 21.
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HOODIE ADULT

Deze stijlvolle klassieke hoodie is 
verkrijgbaar in vele levendige 
kleuren.

Neem contact met ons op om de 
bedrukkingsmogelijkheden te 
bespreken.

HOODIE KIDS

Een hoodie met capuchon voor 
kinderen en perfect voor tijdens de 
danstrainingen.

Onze hoodie voor kinderen is 
comfortabel en geweldig voor over 
een shirt.

CROPPED HOODIE

De trendy short-cut hoodie is een 
musthave voor je garderobe. 
De naadloze zoom en de getinte 
koorden zijn modieus en biedt door 
het zachte materiaal veel comfort.

Verkrijgbaar in 6 trendy 
kleuren. Enkel volwassenmaten.
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ZIPPED HOODIE

Een vest met capuchon.
 
Deze hebben wij beschikbaar voor 
zowel kinderen als volwassenen.

Meerdere modellen beschikbaar. 
Neem contact met ons op voor alle 
details over dit artikel.

ZIPPED SWEATER

Een vest zonder capuchon.
 
Deze hebben wij beschikbaar 
voor zowel kinderen als 
volwassenen.

Meerdere modellen beschikbaar. 
Neem contact met ons op voor alle 
details over dit artikel.

CROPPED ZIPPED

Een trendy cropped vest met 
capuchon.

Beschikbaar in het grijs en zwart. 
Enkel volwassen maten 
beschikbaar.
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ZIPPED HOODIE/SWEATER

Wij bieden een groot scala aan vesten aan voor 
de danswereld. Zo kan je kiezen voor een dikkere 
en warmere variant voor bijvoorbeeld de herfst en 
winter.

Daarnaast hebben we ook dunnere vesten die 
ideaal zijn om na een intensieve training aan te 
doen. Verder erg handig om jezelf te kleden in 
laagjes.

De vesten zijn beschikbaar in
meerdere kleuren en maten.
Voor zowel de volwassenen en 
kinderen hebben we meerdere 
opties.
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SWEATPANTS

Wij bieden twee soorten sweatpants aan:
• De College cuffed sweatpants: 

Een losse joggingbroek met elastische  
tailleband en enkelband.

• Dropped crotch jog pants 
moderne joggingbroek met taps toelopende 
pijpen en een laag kruisontwerp.

Ook kunnen wij hier een matchende set van maken 
door het te combineren met bijvoorbeeld een  
cropped hoodie/sweater of een leuk t-shirt.

Vraag naar de mogelijkheden.
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SPORT TOPS

Deze sportieve croptop zorgt voor bewegings-
vrijheid met een racerback design en elastische 
zoom. De gladde stof zorgt voor comfort zodat je fit 
en gefocust kan blijven tijdens jouw workout.

Verkrijgbaar in 4 kleuren en enkel in volwassen-
maten. Voor grotere kinderen wordt de maat XS 
aanbevolen. Voor meer informatie en personalisatie 
kun je contact met ons opnemen.

Bedrukking mogelijk op zowel voorkant 
en achterkant.
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SHOPPER BAGS

Perfect om je danskleding in mee te nemen
of als schooltas/gymtas te gebruiken.
Herbruikbaar, duurzaam en 
multifunctioneel. Perfect voor creatieve 
bedrukkingen. 
Eenvoudig over de schouder te dragen.
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TOILETRY BAGS

Ideaal om haar en make-up spullen in op te bergen 
of mee te nemen. In meerdere maten, kleuren en 
kleurencombinaties te verkrijgen.
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FACE COVERS

Deze niet-chirurgische gezichtsbedekking is 
comfortabel en gemakkelijk te dragen. De oor-
sleuven zorgen ervoor dat het masker bij alle 
verschillende gezichtsgroottes en -vormen past. 
Het gezichtsmasker kan in de machine worden 
gewassen tot 60 graden.

Beschikbaar in 1 maat.
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Naar iets op zoek wat hier niet tussen zat? 
Mail of bel ons en vraag naar de mogelijkheden.
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KIDS T-SHIRT
Een ronde hals met katoenen/Lycra afwerking en een bies 
langs de halslijn voor draagcomfort.

Maten

3/4 (104cm)
5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)
14/15 (164cm)

Kleuren

    White          Light Pink  Heather Grey    Black             Red      Royal Blue

   Orange         Yellow          Sky Blue         Navy        Kelly Green

LADYFIT T-SHIRT
Deze stijl zorgt voor een flatteuze, vrouwelijke pasvorm 
met voorgevormde zijnaden en een katoenen/Lycra hoge 
ronde hals.

Maten

XS
S
M
L
XL
2XL

Kleuren

    White         Light Pink   Burgundy        Black      Heather Grey    Red

   Orange         Yellow         Sky Blue      Navy Blue   Bottle Green
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Maten

3/4 (104cm)
5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)
14/15 (164cm)

Maten

XS
S
M
L
XL
2XL

UNISEX T-SHIRT
Een ronde hals met een katoenen/Lycra 
afgewerkte halslijn met bies. Dit T-shirt biedt een klassieke 
pasvorm in meerdere kleuren.

Maten

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

    White          Light Pink   Burgundy         Black      Heather Grey    Red

   Orange         Yellow         Sky Blue      Navy Blue   Bottle Green

SWEATERS (ADULT & KIDS)
Breid je sweatshirtcollectie uit met dit klassieke 
sweatshirt voor kinderen en volwassenen.

Maten

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

Kleuren

Kleuren

    White         Light Pink      Burgundy       Black     Heather Grey

   Orange          Yellow         Sky Blue     Navy Blue    Bottle Green

Kinder Maten

3/4 (104cm)
5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)
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CROPPED SWEATER
Maak van je collectie een mode statement met deze gave 
cropped sweaters.

Maten

S
M
L
XL

Kleuren

     Black              Brick     Deep Heather  Dusty Blue       Mauve          Navy

CROPPED HOODIE
Maak van je collectie een mode statement met deze gave 
cropped hoodies

Maten

S
M
L
XL

Kleuren

     Black           Dark Grey      Heather        Military            Peach        Storm
                          Heather            Dust             Green
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HOODIE (ADULT & KIDS)
Deze stijlvolle klassieke hoodie is verkrijgbaar in vele 
levendige kleuren.
Kleuren

   Airforce          Artic              Ash           Baby Pink        Bottle      Burgundy
     Blue              White                                                        Green

Maten

KINDERMATEN
3/4 (104cm)
5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)

VOLWASSENMATEN
S
M
L
XL
2XL

Candyfloss    Charcoal     Dusty Pink      Fire Red           Forest      Hawaiian
    Pink                                                                                   Green          Blue

  Heather         Hot Pink          Jade            Jet Black   Kelly Green   Lime Green

New French      Olive            Orange           Plum             Purple       Red Hot
    Navy              Green           Crush                                                        Chili

Royal Blue      Sapphire       Sky Blue     Storm Grey     Sun Yellow
                            Blue
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ZIPPED HOODIE

Deze stoere zipped hoodie is ideaal voor 
sport- en danslessen. Ontworpen met comfort in het 
achterhoofd, heeft hij een volledige ritssluiting en is 
gemaakt met een zachte katoenen stof.

Maten

KINDERMATEN
3/4 (104cm)
5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)

VOLWASSENMATEN
S
M
L
XL
2XL

Kleuren

  Artic White     Fire Red       Burgundy     Jet Black    Heather Grey      Royal                            
                                                                                                                        Blue

Hawaiian Blue   Hot Pink     Kelly Green     Purple          Sapphire

LADY CROPPED ZOODIE
Ideaal voor yoga-, dans- en gymlessen. Deze hoodie is een 
must-have voor een veelzijdige garderobe. Hij is gemaakt 
in een uitgesneden stijl met een rits aan de voorkant en 
heeft een vrouwelijke pasvorm. 

Maten

2XS
XS
S
M
L

Kleuren

        Heather           Black
           Grey
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SPORTS CROP TOP

Deze sportieve croptop zorgt voor bewegingsvrijheid 
met een racerback design en elastische zoom. De gladde 
CoolFit stof zorgt voor comfort zodat u fit en gefocust kan 
blijven tijdens uw workout. 

Maten

XS
S
M
L
XLKleuren

     White       Electric Pink  Electric Yellow   Black

FACE COVER

Deze niet-chirurgische gezichtsbedekking is 
comfortabel en gemakkelijk te dragen. 

1 Maat

Kleuren

  Navy                Red              Royal             Black           White
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DROPPED CROTCH JOG PANTS
Blijf trendy met deze moderne joggingbroek met taps 
toelopende pijpen en een laag kruisontwerp.

Maten

S
M
L
XL
XXL

Kleuren

  Heather          Black     
    Grey

COLLEGE CUFFED SWEATPANTS
Deze klassieke en comfortabele joggingbroek met 
gebreide beenopeningen is compleet met een elastische 
tailleband en een wit trekkoord aan de binnenkant.

Maten

5/6 (110/116 cm)
7/8 (122/128cm)
9/11 (134/146cm)
12/13 (152/158cm)

S
M
L
XL

Kleuren

  Heather           Black          Charcoal       New French
    Grey                                                              Navy
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ACCESSOIRES TAS

• Verkrijgbaar in twee maten: M en L
• Ritssluiting
• Multifunctioneel gebruik

Maten

M (19 x 18 x 9 cm)
L (23 x 23 x 11 cm)

Kleuren

Natural         Natural          Natural
Black              Navy               Pink

ACCESSOIRES TAS

• Vintage stijl, metalen rits
• Multifunctioneel

Maten

S (13.5 x 12 x 6cm)
M (19 x 18 x 9cm)
L (23 x 22.5 x 11cm)

Kleuren

  Natural        Navy Blue      Jet Black     Light Grey     Off White      True Pink
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SHOPPER BAG
Herbruikbaar, duurzaam en multifunctioneel. Perfect voor creatieve 
bedrukkingen in contrasterende kleuren. Eenvoudig gebruik over de schouder.
Eén maat (38 x 42cm)
Kleuren

  Airforce           Black           Bottle        Burgundy   Cornflower  Cranberry  Dark Brown  Fire Red
     Blue                                   Green                                 Blue

   French            Gold         Hawaiian      Hot Pink      Hot Red         Jade       Kelly Green       Kiwi
 Dark Navy                             Blue

 Lavender      Lemon            Light             Light         Magenta    Mid Pink      Natural          Olive
                                              Brown           Pink  

   Orange         Oxford     Pastel Blue  Peppermint      Plum          Purple          Royal              Sky
                          Navy

 Steel Mid   Storm Dark   Sunflower   Turquoise       Violet          White  Pastel Green   Pastel Mint
    Grey              Grey
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SHOPPER BAG
Herbruikbaar, duurzaam en multifunctioneel. Perfect voor creatieve 
bedrukkingen in contrasterende kleuren. Eenvoudig gebruik over de schouder. 
Eén maat (38 x 42cm)
Kleuren

Fire Red/         Kelly            Orange/        Oxford           Red/            Royal/   Sunflower Yellow/
   Black           Green/           Black            Navy/            White           White              Black
                       White                                   White

  White/            White/          White/         White/           White/
    Black          Kelly Green   Oxford           Red              Royal
                                                Navy

   Black/           Black/           Black/            Black/
  Fire Red        Orange       Sunflower       White
                                             Yellow

Black/ Fire Red

Fire Red / Black
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Neem vrijblijvend contact met ons op voor de 
mogelijkheden. Ons aanbod is groot en blijft 

constant groeien.

Mail of bel ons en dan kunnen wij samen met jou 
aan de slag gaan om je eigen collectie 

op te zetten!

Let us know what you think!


