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De oorsprong

Het eerste vliegende concept in de geschiedenis van de correspondentie!

De Magische vlinder komt uit een liefdesverhaal: de uitvinder wilde zijn 

ware liefde verleiden door een ingenieus geheel van metaaldraad, 

elastiek met glanzend gekleurd papier te ontwikkelen. Hij schreef zijn 

bericht op de vleugels van de vlinder en stopte het in een envelop, 

voordat het per post werd verzonden ... Bij het openen van de kaart 

kwam de Magische vlinder, in zijn buitengewone vlucht, het jonge 

meisje de getuigenis bezorgen van zijn gevoelens.

De boodschapper

Vanaf het begin waren professionals de eersten die dit concept omarmden.

Le Papillon Magique® is een Franse uitvinding die lokaal wordt geproduceerd.

Deze revolutionaire uitvinding is sinds 1995 een begrip in de communicatie-

en evenementensector.

Magicflyer International is over de hele wereld aanwezig. Het

hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk en heeft nu verschillende

Europese agentschappen, een Amerikaans bureau en vele 

exclusieve partners. Send you hapinness is het agentschap voor

Nederland Belgie en Duitsland (Duitsland alleen B to C).   

Send you happiness - Trinidadstraat 67 - 1448 TE  Purmerend - Nederland

tel. (+31) 651224766 - info@sendyouhappiness.com - www.sendyouhappiness.com



Particulier

Onze domeinen

Bruiloft

Doop

Verjaardag

Ceremonie

Eerbetoon

Viering

Inhuldiging

Zakelijke 

communicatie

Marketing reclame

Nieuwe

productlancering

Seminar,

vergadering

Inhuldiging

Communicatie

Boekhandels,

briefpapier

Speelgoed

Speciaalzaken

DetailhandelEvenementen

Kunst uitvoering

Audiovisueel

Modeshow

Inhuldiging

Privefeestje

Feesten - 

Festiviteiten

Festivals

Send you happiness - Trinidadstraat 67 - 1448 TE  Purmerend - Nederland

tel. (+31) 651224766 - info@sendyouhappiness.com - www.sendyouhappiness.com

B to B

B to C



� Een universele &

tijdloze boodschapper 

� Interactief en leuk 

Emotie

generator

� Vleugels

� Kaarten en enveloppen

� Display en verpakking

Eindeloos

maatwerk

� Gemiddeld rendement 20%

� Verwerking: min. 10 personen

� Remanentie: 5 tot 10 jaar

Geweldig

voorwerp van

communicatie

� Al 24 jaar succes!

� Meest prestigieuze nationale

en wereldwijde referenties 

Uitvoering

� Hulp bij sociale re-integratie

� Natuurrubber van
duurzame en eerlijke landbouw

Politiek

MVO-beleid

Onze identiteit

Send you happiness - Trinidadstraat 67 - 1448 TE  Purmerend - Nederland

tel. (+31) 651224766 - info@sendyouhappiness.com - www.sendyouhappiness.com



Detailhandel

Communicatie

Evenementen

Onze toepassingen

Hoogtepunten:

* Inhuldiging van de l’Arbre Blanc

* Verjaardag Céline Dion 50 jaar

* TV-commercial voor INTEL

* Muziekvideo – Sean Chris

Socialmedia pagina’s
Merken die ons hebben vertrouwd

Ons benchmark bureau

Bijvoorbeeld:
Winkel compositie

Onze website
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Productie en verzending

� Besteedt de grootste aandacht aan de kwaliteit

en naleving van uw vereisten 

Onze aanpak

Helpen

Tevredenheid

Advies

Service

Magicflyer & Send you happiness staan u volledig ter beschikking

� 24 jaar ervaring en alle empathie

� De beste oplossing voor uw project

� Composities: meervoudig en gevarieerd, gewaagd

en opvallend, complementair of ondersteunend ... 

Onze "CREA-afdeling"

� Brengt u al zijn expertise en inventiviteit om u

op te laten opvallen en uw project te individualiseren.

Onze verkoopafdeling

� Bestudeert alle mogelijkheden volgens uw budget

en uw wensen

� Zal u voorzien van adequaat en kundig advies,

op basis van een "Win Win" samenwerking

� De rode draad : uw tevredenheid en die van 

uw klanten

Onze digitale hub

� Biedt u een uitbreiding van uw zichtbaarheid 

via onze sociale netwerken door onze samenwerking

te verspreiden. (FB + Insta)

� Een digitaal expositie op onze webshop,

afhankelijk van de omvang van uw project

Luisteren
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Voor een "WAUW" effect

Denk aan ons assortiment

VLINDERVLUCHTEN

Beste professionals, u zoekt een effect

spectaculair voor uw evenement?

Maak gebruik van onze gepersonaliseerde vlindervluchten.

Geef je fantasie de vrije loop en ontwikkel je

eigen enscenering en scenario's. Jouw creativiteit is 

hier onbeperkt ...

Dankzij een gepatenteerd systeem, speciaal ontworpen

om meerdere Magic Butterflies te huisvesten, garanderen

wij u het "vuurwerk" dat uw evenement verdient. 

Ons concept + +

Vlinder boek

Vlinderkaart

Magisch Hart
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Magische vlinder

Modern Portfolio 

Designed

De Magic Butterfly bestaat uit 4 papieren vleugels, een metalen frame

en een elastische band. Hij is 9 cm breed en 9,5 cm hoog. Hij weegt 

maar 1,3 gram. 

MetalStandaard Gepersonaliseerd

Onze Metal Magische Vlinder is met foliedruk bedrukt, 

wat hem een   unieke glans geeft.

3 soorten bedrukking: gehele vleugels, Tattoo of New Concept design

Het bestaat voornamelijk in goud en zilver, maar kan worden aangeboden

met meerdere metallic kleuren of een gepersonaliseerd ontwerp.

Vervaardigd vanaf 500 stuks. U kunt op 2 manieren uw ontwerp maken t.w.:

- een matrix wordt aan u verstrekt en u stelt uw ontwerp samen

- u bezorgt ons uw visuals en wij bieden u een compositie aan 

Technische beschrijving

Er zijn 5 standaard dessins, verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

Onze standaard assortimenten: New concept - Baroque - Impulse -

Nature - Feather

Beschikbare versies

Bijzonderheden

Productblad



Ons assortimentStandaard Assortiment Speciaal Assortiment

NEW CONCEPT FLUOR

IMPULSE

NATURE

BAROQUE

FEATHER

TATTOO (met folie cacheren)

METALIC (incl. folie cacheren)



Vlinderkaart

Modern Portfolio 

Designed

Folie

cacheren

Pantone Gepersonaliseerd

De met folie gecacheerde bedrukking zorgt voor een uitzonderlijke glinstering.

Op aanvraag en vanaf minimale aantallen kan deze bedrukking ook in meerdere

kleuren geleverd worden. 

Gepersonaliseerde kaarten worden gemaakt vanaf 50 stuks en eventueel

voorzien van een gevalideerde code.

Technische beschrijving

Wij bieden onze bedrukte kaarten in pantone goud of zilver aan. Pantone-prints

in verschillende kleuren verkrijgbaar en zijn op aanvraag en voor minimale

hoeveelheden beschikbaar. * Wij verkopen ook enveloppen van 18,5 x 18,5 cm 

Beschikbare versies

Bijzonderheden

Productblad

De Vlinderkaart wordt verkocht in sets van 10 stuks.

Hij is gemaakt van 300gr glanzend papier.

Hij is 17 cm breed en 17 cm hoog en weegt 16 gram.

De kaart is naar eventueel te bedrukken met eigen ontwerp

en heeft een inkeping. Er kunnen maximaal 2 vlinders in.

Hij kan ook in een envelop van 18,5 x 18,5 cm worden verzonden.

Het assembleren en opdraaien maakt deel uit van de vele 

mogelijkheden die wij aanbieden, evenals de verkoop van enveloppen ...



Vlinderboek

Modern Portfolio 

Designed

Folie

cacheren
Pantone Gepersoliseerd

Een bedrukking met folie cacheren zorgt voor een uitzonderlijke glinstering.

Op aanvraag en vanaf minimale aantallen kan deze bedrukking ook in meerdere

kleuren geleverd worden.

Gepersonaliseerde boekjes worden gemaakt vanaf 10 stuks en alleen geleverd

aan bedrijven. 

Technische beschrijving

Op dit moment bieden we onze pantone goud- of zilverbedrukte boekjes aan 

(zie foto) en ons eigen special edition boek. Pantone-afdrukken zijn in

meerdere kleuren mogelijk en zijn op aanvraag en voor minimale

hoeveelheden beschikbaar. 

Beschikbare versies

Specificaties

Productblad

Het Vlinderboek is opgebouwd uit een gepatenteerd mechanisme van 9 

verdelers. Het kan maximaal 18 vlinders bevatten. De omslag kan naar

keuze worden gedrukt of geprint. Het is gemaakt van 300gr glanzend

papier.  Hij is 18 cm breed en 19 cm hoog en weegt 96 gram.

Het boek wordt gesloten d.m.v. klittenband. 

Montage is een van de vele diensten die wij aanbieden.



Magisch Hart

Modern Portfolio 

Designed

Wit

Het maakt een grandioze vlucht van 20-30 vlinders tegelijk mogelijk.

Op het verhoogde hart kan het boek worden gepersonaliseerd (d.m.v. sticker)

Technische beschrijving

Sober en delicaat zijn de twee termen die dit object definiëren.

Na de vlucht kan het worden gebruikt als gastenboek, fotoalbum,

herinneringsboek enz.

Beschikbare versie

Specificaties

Productblad

Het Magisch Hart is samengesteld uit een gepatenteerd mechanisme van

9 verdelers. Het boek kan maximaal 30 vlinders bewaren. Is gemaakt van

450gr gelamineerd karton en 300gr glanzend papier. Formaat is 24 cm

breed en 22 cm hoog en weegt 238 gram. Een delicaat wit lint wikkelt zich

rond het kleine reliëfhart dat fungeert als een subtiele sluiting.

Op dit moment is het alleen beschikbaar in "Wit".

Montage en opdraaien is een van de vele diensten die wij aanbieden.



Mailing pakket

Modern Portfolio 

Designed

Hier is

Om uw doelgroep de magie van de vlinder te laten herbeleven, is het erg

belangrijk om de handleiding te integreren in uw grafisch ontwerp.

Wij hebben verschillende formaten beschikbaar: watermerk of afbeelding. 

Technische beschrijving standaardformaten

Hier kunt u profiteren van 24 jaar expertise in onze "CREA Department",

die u voorstellen kan aanbieden op basis van uw visuals en schetsen.

Of we bieden u stansmestekeningen aan in pdf-, ai- of psd- formaat. 

Alle versies / vormen / maten 

zijn mogelijk op aanvraag

Bijzonderheden

Productblad

jouw creativiteit onbeperkt

Dubbele glanzende kaarten 300 gr 13,5 x 13,5 cm 15 x 15 cm

Witte enveloppen
met zelfklevende klep 120 gr

14 x 14 cm 16,2 x 16,2 cm

21 grs17 grs.Gewicht inclusief vlinder

Dit is een UITGEBREIDE "alles-in-1" aanbieding incl. het opwinden van

de vlinder en het assembleren.

Wij kunnen u een gedetailleerde voorstel doen.

Enveloppen: * Bedrukking 4/0 - Logo op achterzijde max. 3x3 cm prijzen op aanvraag



Mini cadeau kaartje

Modern Portfolio 

Designed

Technische beschrijving

Productblad

GepersonaliseerdDe magische vlinder

Versie "The Magic Butterfly": vanaf 50 stuks - 

Vlinder naar keuze uit ons standaardassortiment

“Gepersonaliseerde” uitvoering: vanaf 500 stuks (indien gepersonaliseerde

vlinders). 

Gemixte versie is ook mogelijk: gepersonaliseerde kaart en standaard vlinder. 

Een perfect cadeau om uit te delen tijdens uw evenementen.

Laat het publiek aktief & toeschouwer zijn: interactief en leuk!

Als extra attentiewaarde wordt het kaartje met de vlinder als souvenir

bewaard, zoals een visitekaartje.

Beschikbare versies

Specificaties

Bestaat uit een magische vlinder in een DUBBELE minikaart:

12 x 12 cm en een cellofaan verpakking: 12,2 x 12,2 cm.

Het cadeau kaartje weegt in totaal 11 gram.

Uitleg van gebruik van de vlinder kan op de achterkant van de kaart

staan, of in een kleine onafhankelijke flyer. 



Magisch cadeautje

Modern Portfolio 

Designed

GepersonaliseerdMagische Vlinder

Versie "The Magic Butterfly": vanaf 50 stuks - Vlinder naar keuze uit ons

standaard assortiment 

“Persoonlijke” uitvoering: vanaf 500 stuks (indien gepersonaliseerde vlinders)

Gemengde versie is ook mogelijk: gepersonaliseerde kaart en

standaard vlinder.

Technische beschrijving

Een perfect cadeau om uit te delen tijdens uw evenementen.

Laat het publiek aktief & toeschouwer zijn: interactief en leuk!

Ook perfect voor uw "Gift Box" 

Beschikbare versies

Specificaties

Productblad

Bestaat uit een Magische Vlinder op een steunkaartje in een cellofaan

verpakking - afmeting : 12 x 12. Hij weegt 5 gr. 

Gebruiksaanwijzingen op de achterkant van de steunkaart. 



Individueel verpakt

Modern Portfolio 

Designed

Gepersonaliseerd

Het geheel is aanpasbaar : De Magische Vlinder, de houder en de display

Technische beschrijving

Voor de versie "Magische Vlinder" wordt het concept u aangeboden met

onze reeksen standaardvlinders en onze 5 pastelkleuren voor onze houders

t.w.: roze, blauw, groen, geel en mauve.

Voor de gepersonaliseerde versie kun je je eigen ontwerpen maken voor de 

gepersonaliseerde Magische Vlinder en voor houder.

Beschikbare versies

Specificaties

Productblad

� De individuele verpakking bestaat uit een Magische Vlinder,

op een kartonnen houder en cellofaan verpakking en weegt 7 gr.

� De houder is dubbel, formaat 10x15cm, heeft een inkeping om de vleugel

van de vlinder vast te houden. De afgeronde uitsnede is ontworpen om

esthetisch doorzicht te bieden. De gebruiksaanwijzing is afgedrukt op

de achterkant van de kaart. 

� Twee presentatie mogelijkheden: - op spindel, dankzij het Europese gat

of - op een display

Magische Vlinder

Display: Karton 300 grs. 1,5mm dik, gelamineerd en in vorm gestanst .

Plat geleverd voor montage op het verkooppunt.

Minimale hoeveelheden voor de eerste bestelling zijn 6000 individuele

verpakkingen - dus 200 displays van 30 stuks.



Deluxe-pakket

Modern Portfolio 

Designed

Folie cachering Gepersonaliseerd

Het concept kan gepersonaliseerd worden: De Magische Vlinder en

de drager.

Technische beschrijving

De folie gecacheerde bedrukking zorgt voor een uitzonderlijke glinstering.

Op aanvraag en voor minimale aantallen kan deze bedrukking ook in

meerdere kleuren geleverd worden. 

Beschikbare versies

Specificaties

Productblad

� Het Deluxe Pakket bestaat uit een Magische Vlinder, een Vlinder kaart,

een draagkaart van 25x19cm, een envelop van 18.5x18.5cm en cellofaan.

Het geheel weegt 43 gr. 

� Twee mogelijke merchandising: - op spindel, dankzij het Europese gat

of - een display

Een "alles in één" product, de eindconsument hoeft geen moeite te doen voor het

samenstellen. In één oogopslag ziet hij wat hij krijgt. Hij zal de kaart personaliseren

dankzij de "universele wens" om een persoonlijke kaart te maken en te versturen.

Een echt vol rek "Vlindervluchten" is denkbaar, op een spindel dankzij het Europese gat.

Opties: * diverse metallic kleuren * meerdere verpakkingen mogelijk in batches 

            * aangevuld met ons individuele verpakking



Assembleren en opdraaien vlinder

Grafische creatie of visuele montage

Routing

Onze service

Send you happiness - Trinidadstraat 67 - 1448 TE  Purmerend - Nederland
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Gepersonaliseerde & bedrukte enveloppen

Al uw ideeën en verhalen te vertellen, gevormd door onze creatieve service.

Voorwaarden: - u bezorgt ons visuele bestanden en schetsen.

Wij zorgen voor uw communicatie-operatie: 

- van idee tot verzending
Voorwaarden: Voor Nederland - Minimaal aantal eenheden

                           - xls-adresbestand

                                                              - Afzenderadres verplicht op de envelop

Alle maten zijn beschikbaar en ze kunnen eventueel in kleur zijn

Bedrukking van bijvoorbeeld Logo's en/of afzenderadres

Speciaal bericht "Wacht op het signaal voordat u opent!" 



Raadpleeg ons en we zullen zo snel mogelijk reageren op al uw specifieke verzoeken.

(+31) 6 51224766 - info@sendyouhappiness.com

Vraag ons om een   offerte

HIER

Mail ons op:

info@sendyouhappiness.com

Bel ons op :

(+31) 6 51224766

https://sendyouhappiness.com/contact/


Neem contact op!

Wij maken al uw projecten werkelijkheid... 

Send you happiness - Trinidadstraat 67 - 1448 TE  Purmerend - Nederland

tel. (+31) 651224766 - info@sendyouhappiness.com - www.sendyouhappiness.com Send you happiness is officieel agentschap van Magic Flyer International Frankrijk 
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