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Wat is het?
De KTN-code is een zogeheten C-code, die, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld een QR-code of streepjescode, 
onzichtbaar in het logo op uw kleding wordt aangebracht. 
Door het logo te scannen met een smartphone of tablet 
wordt men automatisch doorgelinkt naar een webadres. 
Dat kan bijvoorbeeld uw website zijn maar ook een bedrijfs- 
of promotievideo, speciale actiepagina e.d. 

Hoe werkt het? 
Neem zelf de proef op de som. Rechts onderaan deze 
pagina hebben we een testlogo afgebeeld. Download 
HIER de gratis CEE APP of ga naar de Google Play Store 
of Apple App store en zoek op het woord “CEE APP“. 
Na installatie op uw smartphone of tablet kunt u met de app 
het testlogo inscannen.  

Voor alle duidelijkheid, de KTN-code is geen middel om 
personen te tracen, het tast de privacy NIET aan en is uitsluitend bestemd voor promotionele doeleinden! Uiter-
aard kunnen onze producten ook zonder KTN-code worden geleverd of met een customized logo. Zo draagt 
bijvoorbeeld het personeel van Italiaans restaurant Luciano te Rotterdam onze kleding met een speciaal 
aangepast logo in de Italiaanse kleuren.

Met onze polo’s, T-shirts, ski jacks en accessoires durven wij de uitdaging met grote merken als Ralph Lauren, 
Polo, Hugo Boss etc. met gemak aan. Onze Bamboo T-shirts hebben een bijzonder prettig draagcomfort. 
Ons prijskaartje is echter een stuk aantrekkelijker voor zo’n kwaliteit.

Waarom KnowTname?
✔ Dutch Design
✔ Herkenbaar, multifuctioneel winnaarslogo 
✔ Aantrekkelijke prijzen
✔ Custom made logo en/of tekst mogelijk
✔ Ideaal medium voor promotie/marketing van uw bedrijf, 
 (sport)vereniging, school of club.
✔ Duurzame, kleurechte kwaliteit: ook na vele malen wassen 
✔ Onze producten worden op maatschappelijk verantwoorde
 wijze geproduceerd
✔ Minder CO2 uitstoot dankzij gebruik van verfvriendelijke 
 producten

Meer weten? Neem contact met ons op. We komen graag 
langs om uw wensen en de vele mogelijkheden te bespreken. 
Geheel vrijblijvend uiteraard.

KnowTname (spreek uit Know The Name) start het nieuwe jaar met een print-to-
web primeur om de promotie en/of marketing van uw bedrijf, (sport)vereniging, 
school of club een flinke boost te geven!

Het merk KnowTname staat voor hoogwaardige Dutch Design kwaliteitskleding met het kenmerkende winnaarslogo

Goudsewagenstraat 26 A
3011 RK Rotterdam
Postbus 11
2900 AA Capelle aan den IJssel

Telefoon: 06.83.22.35.61
Email: info@knowtname.com

www.knowtname.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.Endea%1fvourMedia.Chameleonexplorer2

