
Beste Kika-Marathonloper,  

 

Je hebt een mooi shirt ontvangen voor deelname aan Run for KiKa Marathon.  

Shirtsponsoring is een van de manieren om sponsorgeld binnen te halen voor op jouw 

sponsorstand. Heb je een leuke sponsoring gevonden? En wil je deze sponsoren of een aantal 

daarvan op jouw T-shirt bedrukken? Dat is mogelijk! GATO International biedt jou hiervoor 

de mogelijkheid. 

 

GATO International doet dat met een zogenaamde folie druk. GATO International kan dat full 

color voor jou laten bedrukken. Bij voorkeur krijgt het bedrijf de logo’s dan in een 

zogenaamd vector bestand, zie voorbeeld hieronder. 

 

De kosten zijn €25,- voor het T-shirt aan 1 kant. Per positie extra kost het €7,50 

Sublimatiedruk, Flex druk, Zeefdruk en Transfers. Afhankelijk van de order kan er gekozen 

worden voor één van de technieken. 

Logo’s 

Vector logo’s 

 

Een vector logo is een bestand dat is opgebouwd uit lijnen (vectoren). Het bestand heeft 

dan strakke lijnen. Alle losse onderdelen uit het logo kun je apart belichten en eruit halen, 

zodat je bij zeefdruk en flexdruk de diverse kleuren eruit kunt oplichten. Vector logo’s 

worden over het algemeen opgemaakt in adobe illustrator en hebben vaak de bestandsnaam 

.eps .ai of soms ook .pdf. 

Het is echter niet altijd zo dat als de bestanden deze naam hebben het altijd een vector 

bestand is. 

 

Pixel logo’s 

 

Dit zijn logo’s opgebouwd uit punten die allemaal een andere kleur hebben. Het is dan niet 

mogelijk om snijlijnen en kleuren te filteren en daarom niet bruikbaar voor flexdruk en 

zeefdruk. 

Logo’s kunnen nagetekend worden zodat er een vectorbestand ontstaat. Het natekenen van 

een logo kost gemiddeld €30,-. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze GATO International 
 

 

1. Mail sturen met de logo’s inbegrepen aan GATO International 

wesley@gato-international.com ovv KIKA shirt 

2. GATO maakt een proefdruk op basis van de aangeleverde logo’s en omschrijving van 

de klant 

3. Per mail akkoord geven op de proefdruk. GATO gaat nooit bedrukken zonder een 

akkoord via de mail. Indien nodig wordt een proefdruk aangepast naar de wens van 

de klant 

4. Shirt wordt bedrukt en verzonden naar/opgehaald door de klant 

 

De levertijd van bedrukt textiel is altijd in overleg met de klant. Maximaal 10 werkdagen. 
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