
M E R C H A N D I S E  C A T A L O G U S

1. 
HOME



2. 
CATALOGUS

Wij van Dance Promotions zijn een service 
verlenend bedrijf richting dansscholen. Wij willen 
dansscholen de mogelijkheid bieden om 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. 

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. 

Dance Promotions 
Merchandise Catalogus



3. 
ONZE SERVICES

1. ONTWERP

Verstuur ons je logo, gewenste ontwerp of idee. Wij 
geven de mogellijkheid om dit idee om te zetten naar 
een design dat past bij jouw dansschool. 

2. 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?

3. BEDRUKKING 4. PROMOTIE
Na het akkoord op de ontwerpen en de mock-ups, 
gaat de bedrukking van start. 

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

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

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

Om je collectie zo realistisch mogelijk weer te 
geven maakt ons team hiervoor mock-ups. Zo krijg 
je afbeeldingen van hoe de collectie er uit ziet. 

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



4. 
PRODUCTEN

T-SHIRTS

De shirts zijn zowel aan de voorkant als de 
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. Voor alle informatie over de 
kleuropties kunt u contact met ons opnemen.



KIDS T-SHIRT

Deze shirts zijn zowel aan de voorkant als achterkant 

te bedrukken met logo, ontwerp of tekst naar keuze.  

Deze shirts zijn zowel aan de voorkant als achterkant 

te bedrukken met logo, ontwerp of tekst naar keuze.   

De kinder T-shirts zijn unisex. Een ronde hals met 

katoenen afwerking en een bies langs de halslijn 

voor draagcomfort. 

Voor girlsfit kunt u contact met ons opnemen voor 

de mogelijkheden. 

UNISEX T-SHIRT

5. 
T-SHIRTS

AANBOD T-SHIRTS

LADYFIT T-SHIRT
Deze stijl zorgt voor een flatteuze, vrouwelijke 

pasvorm met voorgevormde zijnaden en een 

katoenen, hoge, ronde hals. 

Een ronde hals met een katoenen/Lycra afgewerkte 

halslijn met bies. Dit T-shirt zorgt voor een klassieke 

pasvorm in meerdere kleuren.



6. 
PRODUCTEN

CROPPED T-SHIRTS

Naast de gewone t-shirts hebben wij ook 
twee verschillende cropped t-shirts. Deze zijn 
gemaakt van een lichte jersey stof waardoor de 
top erg comfortabel aanvoelt.

De cropped t-shirts hebben een sportieve look 
en de basic look maakt het shirt ideaal voor 
bedrukking 

Bedrukking mogelijk op zowel de voorkant als 
de achterkant.



7. 
PRODUCTEN

TANKTOPS

Onze nieuwe tanktops zijn beschikbaar in veel 
verschillende kleuren. De tanktops zijn door 
de lichtgewichte stof ideaal voor elk seizoen. 
De racerback-stijl zorgt voor een natuurlijk 
bewegingsbereik. 

De tanktops zijn zowel aan de voorkant als 
achterkant te bedrukken met logo of tekst naar 
keuze. 

De hoodies zijn in vele kleuren en maten te 
bestellen. Dit verschilt per product. 



8. 
TANKTOPS

AANBOD TANKTOPS

     TANKTOP RACERBACK TANKTOP STRAP BACK

Meerdere modellen beschikbaar. Neem 

contact met ons op voor alle details over dit 

artikel. 

Een tanktop met racerback. De racerback-

stijl top heeft een lichte stof waardoor deze 

top ideaal is om in te dansen. 

Meerdere modellen en kleuren beschikbaar. 

Neem contact met ons op voor alle details 

over dit artikel. 

Een tanktop met strap back met een 

elastische riem wat zorgt voor een 

makkelijke beweegbaarheid in de top. 



9. 
PRODUCTEN

HOODIES

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

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. Dit verschilt per product. 



HOODIE ADULT HOODIE KIDS CROPPED HOODIE

Neem contact met ons op om de 

bedrukkingsmogelijkheden te bespreken. 

Een hoodie met capuchon voor kinderen en perfect 

voor tijdens de danstrainingen.

Onze hoodie voor kinderen is comfortabel en 

geweldig voor over een shirt. 

De trendy short-cut hoodie is een musthave voor 

je garderobe. De naadloze zoom en de getinte 

koorden zijn modieus en de hoodie biedt door het 

zachte materiaal veel comfort. 

10. 
HOODIES

AANBOD HOODIES

Deze stijlvolle klassieke hoodie is verkrijgbaar in 

vele levendige kleuren.



11. 
PRODUCTEN

ZIPPED HOODIE/SWEATER

Wij bieden een groot scala aan vesten 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. 



ZIPPED HOODIE ZIPPED SWEATER

Meerdere modellen beschikbaar. Neem 

contact met ons op voor alle details over dit 

artikel. 

12. 
ZIPPED HOODIES

AANBOD ZIPPED HOODIE/SWEATER

Een vest met capuchon. Deze hebben 

wij beschikbar voor zowel kinderen als 

volwassenen.

Meerdere modellen beschikbaar. Neem 

contact met ons op voor alle details over dit 

artikel. 

Een vest zonder capuchon. Deze hebben 

wij beschikbaar voor zowel kinderen als 

volwassenen. 



13. 
PRODUCTEN

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. 



SWEATER ADULTS SWEATER KIDS CROPPED SWEATER

Gemakkelijk te personaliseren met een 

bedrukking naar keuze. 

De kindersweaters zijn unisex. Ze zijn 

beschikbaar in meerdere vrolijke kleuren.

Geschikt voor personalisering met grote 

en kleine logo's, ontwerpen of tekst. 

De cropped trend is nog steeds alive and thriving! 

Maak van je collectie een mode statement met 

deze gave cropped sweaters. Verkrijgbaar in 

volwassen maten.

14. 
SWEATERS

AANBOD SWEATERS

Deze sweaters zijn een veelzijdige aanvulling 

op elke garderobe. 



15. 
PRODUCTEN

SWEATPANTS

Wij bieden bij Dance Promotions 1 soort 
sweatpants aan: de College Cuffed sweatpants. 

Deze sweatpants is een losse joggingbroek met 
een elastische tailleband en enkelband. 

Wij kunnen van deze sweatpants ook een 
matchende set maken door het te combineren 
met bijvoorbeeld een cropped hoodie/sweater 
of een leuk t-shirt. 

Meer weten? 
Vraag naar de 
mogelijkheden. 



16. 
PRODUCTEN

SHORTS

Bij Dance Promotions beschikken wij over twee 
soorten shorts. 

Deze shorts zijn korte broeken met een 
joggingstof die beschikken over een elastische 
tailleband.

De shorts zijn ook leuk te combineren samen 
met bijvoorbeeld een t-shirt of een (zip)hoodie. 



WOMEN'S JOGGER SHORTS MEN'S JOGGER SHORTS

De broek bevat twee zakken aan de 

voorkant en een achterzak waardoor 

noodzakelijke spullen makkelijk opgeborgen 

kunnen worden. 

   BIKER SHORTS

Doordat de bikershort iets langer valt op de 

bovenbenen zijn ze leuk te combineren met 

alle soorten bovenkleding. 

Onze bikershorts hebben een brede tailleband 

en zijn gemaakt van een fijne stretchstof. 

17. 
SHORTS

AANBOD SHORTS

Deze women's jogger shorts hebben een 

zachte en comfortabele fleece die zacht 

aanvoelt op de huid. 

Door de hoge vallende en brede tailleband 

sluit de jogger goed aan. 

Ook de men's jogger shorts bevatten een 

zachte fleece stof. 



18. 
PRODUCTEN

LEGGINGS

Er worden verschillende leggings aangeboden, 
in zowel volwassen- als kindermaten. 

De leggings zijn super comfortabel en ideaal om 
in te dansen. Gemakkelijk te personaliseren met 
een bedrukking naar keuze.  

Daarnaast zijn ze makkelijk te combineren met 
bijvoorbeeld een leuke sport top.  



19. 
PRODUCTEN

SPORT TOPS

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

Verkrijgbaar in verschillende kleuren, zowel 
voor kinderen als volwassenen. 

Bedrukking mogelijk op zowel de voorkant en 
achterkant. 



20. 
PRODUCTEN

SPORT TOPS

Deze sportieve croptop zorgt voor 
bewegingsvrijheid met een racerback design en 
elastische zoom. De combinatie van polyester/
elastaan zorgt voor een goede ondersteuning 
bij iedere training. 

Verkrijgbaar in verschillende soorten en 
kleuren, voor zowel volwassenen als kinderen.

Bedrukking mogelijk op zowel de voorkant, 
maar ook de band aan de onderzijde.



21. 
PRODUCTEN

TRACKSUIT

Deze kan compleet worden gedragen als tracksuit, 
maar ook als losse broek en top. 

Onze eye-catching slim fit tracksuits zijn verkrijgbaar 
in verschillende kleuren. 

De tracksuits zijn uni-sex en worden aangeboden 
voor zowel kinderen als volwassenen. 



22. 
PRODUCTEN

BEANIES

Onze stijlvolle beanie heeft een casual pasvorm 
en maakt je outfit helemaal af. 

De beanie is door de lichte stof comfortabel 
om te dragen en de dubbele omslag zorgt voor 
extra warmte tijdens het koudere seizoen. 



23. 
PRODUCTEN

RETRO BAGS

Er worden twee verschillende soorten tassen 
aangeboden: de Retro Shoulder Bag en de Retro 
Flight Bag.

Zowel de Retro Bag als de Flight Bag hebben 
een verstelbare band. Ideaal om je danskleding 
in mee te nemen of als schooltas of gymtas te 
gebruiken.



24. 
PRODUCTEN

SPORTTAS 

Naast de Retrobag wordt er ook nog een 
sporttas aangeboden: De Freestyle Holdall Bag. 

Deze sportbag heeft een verstelbare riem 
die ook verwijderd kan worden van de tas. 
Daarnaast is de tas extra ruim, waardoor hij 
ideaal is om je danskleding en andere spullen in 
mee te nemen.



25. 
PRODUCTEN

SHOPPER BAGS

Deze Shopper Bags zijn herbruikbaar, duurzaam 
en multifunctioneel. Perfect voor creatieve 
bedrukkingen. 

Eenvoudig over de schouder te dragen. 

De tassen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. 
Neem voor de mogelijkheden contact met ons 
op.



26. 
PRODUCTEN

TOILETRY BAGS

Deze toilettassen zijn ideaal om haar en make-
up spullen in op te bergen of mee te nemen. 

In meerdere maten, kleuren en 
kleurencombinaties te verkrijgen. 



27. 
PRODUCTEN

OVERIGE PRODUCTEN

Wij bieden naast de genoemde producten 
ook producten aan die in grote hoeveelheden 
besteld kunnen worden. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Meer 
weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. 



28. 
ORGANIC COLLECTION

 
Omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor onze wereld, willen wij als Dance 
Promotions graag meedenken over hoe wij op een duurzame manier merchandise kunnen 
verkopen. Daarom bieden wij nu ook organische kleding aan. Deze kleding is gemaakt van 
uitsluitend 100% organisch katoen. 

ORGANIC COLLECTION

Het organisch katoen is niet genetisch gemodificeerd (non-GMO) en wordt geteeld zonder 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het organisch katoen wordt 
geteeld door middel van natuurlijke methoden, wat beter is voor mens en planeet. 

Wil jij jouw steentje bijdragen aan een duurzamer leven? Bestel dan merchandise uit onze 
Organic Collection. De collectie bestaat uit T-shirts, hoodies en zipped hoodies.



We 
zijn 

29. 
ORGANIC COLLECTION

Onze nieuwe organic collection 
t-shirts zijn gemaakt van biologisch 
katoen. Dit T-shirt zorgt voor een 
klassieke pasvorm in meerdere 
kleuren.

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

T-SHIRTS



We 
zijn 

30. 
ORGANIC COLLECTION

Deze comfortabele hoodie is 
van de binnenkant gevoerd 
met jersey wat hem extra warm 
maakt. 

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

HOODIES



We 
zijn 

31. 
ORGANIC COLLECTION

Naast de normale hoodies 
hebben de ziphoodies ook een 
comfortabele jerseystof. De 
zipped hoodie is wat dunner van 
stof waardoor hij makkelijk over 
verschillende kledingstukken te 
dragen is.

Deze zipped hoodies zijn 
leuk om te combineren met 
bijpassend t-shirt. 

ZIPPED HOODIES



NAAR IETS OP ZOEK WAT HIER NIET TUSSEN ZAT?

32. 
MOGELIJKHEDEN

Naast de kleuren die zijn weergegeven in de folder, zijn er 
per artikel ook verschillende andere kleuren beschikbaar. 

LET US KNOW WHAT YOU THINK!

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

Vragen hierover? Neem vrijblijvend contact met 
ons op voor de mogelijkheden. Ons aanbod is 

groot en blijft constant groeien. 


