
Sociale media campagne Karoshi op Facebook en Instagram 

 

Post 1 (met bijhorende foto) 

Een eigen label in je T-shirts: dat geeft meteen een extra touch! Momenteel merken we bij Karoschi 

dat de 'custom neklabels' enorm aan populariteit winnen. Wij snappen helemaal waarom. Just look at 

the picture and so will you! Ben je geïnteresseerd in dit aanbod of wil je eerst meer informatie? Stuur 

ons dan een pb. We adviseren je snel én met plezier. Tot gauw? 

 

Post 2 (met bijhorende foto) 

Ontdek Native Spirit, het nieuwe eco-friendly merk in het Karoshi-gamma. 

Native Spirit is een lijn essentiële kledingstukken die zijn gemaakt van gerecycleerde en 

milieuvriendelijke materialen. De kleding in de Native Spirit-collectie is bewust ontworpen in een brede 

waaier aan kleuren waarbij de natuur altijd dichtbij is: zowel letterlijk als qua look and feel. 

 

Post 3 (met bijhorende foto) 

Ons drukwerk, daar zit muziek in! 

 

Post 4 (met bijhorende foto) 

Wil je reflecterende of fluo-opdrukken op je T-shirt? Ook dat kan bij Karoshi. Onze zeefdruk-transfer is 

hiervoor de perfecte oplossing. Wil je meer weten? Contacteer ons dan via een pb. 

 

Post 5 (met bijhorende foto) 

#meettheteam 

Evelyne van Karoshi haalt nog liever haar vaatwasser leeg dan dat ze poseert voor een fotoshoot. 

Toch maakte ze voor deze ‘meet the team’-post graag een uitzondering. Bij Karoshi regelt Evelyne de 

dagelijkse zaken en de administratie. Ze staat ook in voor jouw aankopen en een vlotte opvolging van 

je offertes. Indien nodig steekt ze zelfs een handje toe bij de productie van je textieldrukwerk.  

 

 

Post 6 (met bijhorende foto) 

De voorbije jaren zullen in de geschiedenisboeken vermeld worden als ‘de Coronacrisis’, toen we 

allemaal met een mondmasker op pad gingen. En het is nog lang niet voorbij. Die maskers zullen we 

immers nog wel een tijdje dragen. Bij Karoshi maken we daarom van de nood een deugd. Hoe? Door 

jouw merk extra in de kijker te zetten via bedrukte mondmaskers. Zo drukten wij voor AFC deze 

gepersonaliseerde exemplaartjes. Wil je ook je eigen originele mondmasker? Stuur ons dan een pb. 

 

Post 7 (met bijhorende foto) 

Een professionele uitstraling dankzij bedrukte werkkledij. Bij ons vind je het allemaal. Contacteer ons 

via een pb voor meer info of breng een bezoek aan onze showroom in Diest. Je bent altijd welkom! 

 


