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LOOKBOOK 2022
Trends, thema’s en geschenkartikelen



Wij hebben showrooms in Vorden (Gld) & Utrecht 
en ontvangen je met trots en enthousiasme.
In het voorjaar van 2023 openen wij ook een 
showroom in Enschede.
Start de video en bekijk wat je tijdens een 
showroombezoek kan verwachten.

T 085 – 200 66 70 E info@kranenkerstpakketten.nl W www.kranenkerstpakketten.nl

Bel ons op 085 – 200 66 70 voor het maken van 
een afspraak of plan jouw bezoek direct op onze 
website.
Het is ook mogelijk om bij jou op locatie geschenk-
ideeën te komen presenteren of samen virtueel 
door onze showroom te gaan met Teams, Google 
Meet of Skype.
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https://youtu.be/vVtV-1wRf7E
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Verklein je footprint
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Wil je meewerken aan het verminderen van CO2? Geef dan een  
boom cadeau, verwerkt in een fraai kerstgeschenk! Door middel van 

een 
QR-code kan de ontvanger de impact van de bomen volgen die 

geplant worden door Trees for the Future.

Nieuwsgierig? Bekijk onze video!

https://www.youtube.com/watch?v=ztrh0RdG5lM


Persoonlijke boodschap
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Maak je geschenk nog verrassender en unieker met een persoonlijke 
videoboodschap. Door middel van een QR-code komt de ontvanger van 

het geschenk direct bij jouw persoonlijke videoboodschap. Deze QR-
code kan op jouw eigen kaart komen of wij verzorgen deze voor je.

Nieuwsgierig? Bekijk onze video!

https://www.youtube.com/watch?v=1G2SOObuwzQ&list=PLxeQCix9LTyclqE1Cr3jtV5qN42vPeymM&index=5


Duurzaam & Biologisch
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Met deze duurzame en verantwoorde themalijn maak je een bewuste keuze. De biologische, vegan of 
vegetarische producten zijn goed voor jou én jouw omgeving. Daarnaast steun je de werkzaamheden van stichting 
The Pollinators die streeft naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten, zoals bijen en vlinders. 
Met de verrassende upcycle tips geef je een deel van de verpakkingen een tweede leven. Kortom, geniet van Kerst 
en geef gelijk een beetje terug aan de natuur.



Go Green staat voor lekker en gezond genieten. Vegan is hot en veel producten uit deze lijn zijn dus ook veggie.
2022 wordt het jaar van de groene en fruit. De producten van kerstgeschenkpakketten zijn weliswaar niet direct bij
de groenteboer te vinden, maar combineren wel prima voor maaltijden en tussendoortjes. De balans tussen gezond
én lekker eten is belangrijk.
Go Green zit hem ook in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van elk verkocht product wordt een deel van
de opbrengst apart gezet. Van dit totaalbedrag gaat Kranen Kerstpakketten bomen aankopen en aanplanten via
Trees for All. Elk product draag op deze manier bij aan een duurzamere toekomst.

Bekijk deze video voor 
een sfeerimpressie

https://www.youtube.com/watch?v=vyY1Ka_g8zk
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Met de Bestron Smoothiemaker maak je de heerlijkste 
gezonde smoothies & shakes in een handomdraai. Inclusief 2 
meng/drinkbekers van 400ml in hoogwaardige Tritan™-
kwaliteit: BPA-vrij, extreem sterk, licht, glashelder en blijft 
langdurig mooi. Handig om mee te nemen door de perfect 
afsluitbare doppen met handgreep. De smoothiemaker is 
voorzien van een 400Watt motor. Inclusief diverse gezonde 
en verfrissende recepten in de handleiding en 5 jaar garantie. 

Deze mokken van HIP zijn deels gemaakt van koffieprut wat normaal 
gesproken weggegooid wordt. De mok is herbruikbaar en gemaakt van 
duurzame, hergebruikte materialen. Hitte bestendig, barista vriendelijk en past 
in alle standaard koffiebekerhouders. 

De collectie van ZEST bestaat dit jaar deels uit gerecycled plaids. 
Deze plaids zijn voor 50% gemaakt van gerecycled katoen. 
Beschikbaar in diverse dessins en kleuren.
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Simply Green by Norländer staat voor een toekomst voor 
ons en de generaties na ons. Met deze nieuwe trolley wil 
Norländer een bijdrage leveren aan de strijd tegen de plastic 
soep. Zo zijn er in deze handbagage trolley zijn maar liefst 
30 PET flessen verwerkt.

Deze IATA goedgekeurde trolley mag met alle 
luchtvaartmaatschappijen mee als handbagage. De
trolley is voorzien van vier stevige stille spinning wielen, een 
uitschuifbare trekstang en een stevig
draaghengsel aan de bovenzijde. De net afgewerkte 
binnenzijde van de trolley is opgedeeld in een
hoofd- en ritsvak compartiment. 

Deze ondiepe mand is gemaakt van gedroogde Hyacinten, 
waardoor dit een prachtig ecologisch verantwoord product is. Leuk 
om aan te kleden met verschillende decoratie of om te gebruiken als 
fruitschaal. Deze mand heeft een doorsnede van 39 cm.

Een set van groeipapier met 
zelfklevende notitieblaadjes. 
Stop de kaft in de grond en 
geef het water. Na een tijdje 
ontkiemen de zaadjes (mix 
van o.a. lavendel, madeliefjes, 
munt, cherry tomaat) en gaat 
de boodschap letterlijk 
bloeien. Bevat 100 pagina's 
gerecycled papier met ruitjes, 
25 zelfklevende 
memoblaadjes en 5x25 index 
tabs.
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Deze set van 4 tapasschaaltjes gemaakt van terracotta zijn ideaal 
om de lekkerste hapjes in te serveren. Zet de verschillende bakjes 
los van elkaar op tafel of verbind ze met elkaar door ze in een 
cirkel neer te zetten. Dankzij de vrolijke kleuren is de set een 
leuke verschijning tijdens een barbecue of zwoele zomeravond. 
De schaaltjes zijn geschikt voor de magnetron, oven en 
vaatwasser.

Het bakproces van terracotta artikelen is een milieuvriendelijk 
proces, daar er alleen gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 
aspecten zoals vuur, water en aarde.

Deze schaal van Gusta is ideaal voor het serveren van een salade. Hij is 
gemaakt van stijlvol bamboe en heeft een lichtgrijze kleur. De schaal is 
ook ideaal als decoratief item en zorgt voor een prachtige tafelsetting. 
Tip: combineer de schaal met een bijpassend saladecouvert.

Help de natuur een handje in 
je eigen tuin! Bijen zoeken in 
de herfst en winter een droog 
en veilig onderkomen. Door 
dit bijenhotel in de tuin op te 
hangen geef je bijen een fijn 
plekje om de koude maanden 
door te komen. Wist je dat 
bijen erg nuttige insecten 
zijn? Bijen zijn bestuivers van 
bloemen en fruit.
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Met de nieuwe IMPACT collectie wordt er een einde maken aan greenwashing en het échte verhaal van duurzaamheid 
verteld. Wij geloven dat tracering en duurzaamheid diep verbonden zijn. De IMPACT collectie is een lijn van producten die 

een positief effect op het gebruik van water tot doel heeft.

2% van de opbrengst van elk verkocht IMPACT-product wordt gedoneerd aan Water.org
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De Impact AWARE™ 300D RPET casual rugzak biedt 
veel opbergruimte. Het voorvak met ritssluiting biedt 
veilige opbergruimte en snelle toegang tot kleine items. 
Het middenvak bevat 2 open vakken en het hoofdvak is 
voorzien van een 15 inch laptopvak. 

Met AWARE™ tracer die het echte gebruik van 
gerecyclede materialen valideert. Elke tas bespaart 9,2 
liter water en heeft 15,39 0,5L PET-flessen 
hergebruikt. 2% van de opbrengst van elk verkocht 
Impact-product wordt gedoneerd aan Water.org.

Elimineer het gebruik van plastic flessen met 
deze Impact lekvrije tritan waterfles. Met zijn 
frisse design en matte body is de fles niet 
alleen makkelijk in gebruik maar ook mooi om 
naar te kijken. Het ontwerp met split design 
maakt het gemakkelijk schoon te maken en is 
handig als je ijsblokjes in je fles wilt doen. 
Capaciteit 600ML. BPA-vrij. 2% van de 
opbrengst van elk verkocht product uit de 
Impact Collection wordt gedoneerd aan 
Water.org.

Deze luxe Ukiyo-handdoeken zijn ultrazacht, 
sneldrogend en bieden een geweldig 
absorptievermogen. Gemaakt van 70% 
OEKO-TEX-gecertificeerd katoen (er worden 
geen schadelijke stoffen of kleurstoffen 
gebruikt tijdens het productieproces.) en 30% 
gerecycled katoen. Met AWARE™ tracer die het 
echte gebruik van gerecycled katoen valideert. 
Elke handdoek bespaart 741,4 liter water. 
2% van de opbrengst van elk verkocht 
Impact-product wordt gedoneerd aan 
Water.org. Gemaakt in Portugal
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In deze Impact AWARE™ XL RPET tweekleurige 
koeltas met kurkdetail passen gemakkelijk je 
favoriete maaltijden voor onderweg. Je kunt 
gemakkelijk alles inpakken, van je favoriete 
drankjes en snacks tot een grotere lunch. In de 
koeltas passen maximaal 12 blikjes. 

De buitenzijde is gemaakt van tweekleurig 50% 
gerecycled polyester, de voering is van PEVA. De 
buitenkant is voorzien van AWARE™ tracer die het 
echte gebruik van gerecyclede materialen valideert. 
Elke tas bespaart 4,2 liter water en heeft 7,1 0,5L 
PET-flessen hergebruikt. 2% van de opbrengst van 
elk verkocht Impact-product wordt gedoneerd 
aan Water.org.

Deze klassieke Impact AWARE ™ beanie is een 
perfecte lichtgewicht beanie die je het hele jaar 
door dagelijks kunt dragen. Met baanbrekend 
gerecycled Polylana. Polylana-vezels zijn een 
innovatieve mix van gerecycled en nieuw 
materiaal en verbruiken minder energie en 
water om te produceren dan standaard garen. 

Als je voor dit item kiest, bespaar je 5 liter 
water per beanie. Met de focus op water wordt 
2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-
product gedoneerd aan Water.org. 

Kook zonder je zorgen te maken dat je kleren 
vies worden. Dit prachtige schort heeft een 
verstelbare taille voor een perfecte pasvorm 
en het voorvak is perfect voor pollepels of 
andere accessoires die je bij de hand wilt 
hebben tijdens het koken. 

Met AWARE™ zijn het gebruik van echte 
gerecyclede materialen (70% katoen / 30% 
polyester) en water verminderende 
impactclaims gegarandeerd door gebruik te 
maken van de unieke fysieke tracer en 
blockchain-technologie van AWARE™. Dit 
schort heeft 950 liter water bespaard. 
2% van de opbrengst van elk verkocht 
Impact-product wordt gedoneerd aan 
Water.org.
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Welkom bij de Food Club. Een eclectische blend van luxe & street style in happy colors. Kleurrijk en feestelijk 
gevoel, omdat we daar allemaal aan toe zijn. Hier kun je gezellig borrelen met vrienden. Geniet van de lekkerste 
hapjes en kleine streetfood gerechtjes. Bijzondere combinaties, dus laat je verrassen!



Spreek af met je vrienden voor een gezellige avond tapas. De lekkerste tapas hapjes komen op tafel. Bij deze 
Tapas bar ben je verzekerd van de beste tapas, een warme en stoere inrichting en goed gezelschap.

De sfeervolle fotografie en grafische vormgeving maakt deze themalijn warm en trendy. 



Maak kennis met deze Midden-Oosterse keuken. Mezze is eigenlijk Midden-Oosters borrelen. Een hele warme 
sfeer en mooie food fotografie wordt afgewisseld met typische Mezze beelden. 

Laat je meevoeren door deze cultuur. Borrel- en dinermomenten welke erg verrassend zijn. Ook juist bekende
gerechten en producten, waardoor deze lijn juist heel bereikbaar is en breed omarmd wordt. 



Uitgebreid eten met de hele familie en al je vrienden. Iedereen aan één lange tafel. Met het gezellige geklets van 
de mensen om je heen geniet je van zoete verleidingen of de lekkerste gerechten zoals een verrassende rode 
tomaten tagliatelle pasta in combinatie met tonijn en kappertjes. Wat als afsluiter van de avond natuurlijk niet 
mag ontbreken is een heerlijk glaasje Italiaanse Limoncello. Het is allemaal om je vingers bij af te likken. Met de 
producten van A Tavola breng je de heerlijke smaken van Italië naar jouw keuken. Buon appetito!



Als je aan Spanje denkt, denk je aan tapas. Met de producten van La Taperia waan je je zo in Spaanse sferen. Je 
voelt bijna de zon op je gezicht. Creëer in een handomdraai in je eigen woonkamer het gezellige en warme gevoel 
van dat kleine Spaanse barretje op de hoek van de Ramblas. Luisterend naar elkaars verhalen geniet je van de 
heerlijke tapas uit de mediterrane keuken. Wie houdt er nu niet van shared dining? Dit worden ongetwijfeld 
onvergetelijke avonden. Si, Si.
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Elektrische partypan (Ø 26 cm, hoogte 8,5 cm) voor braden, 
koken, smoren en warmhouden van vis, vlees, pasta en 
gebakken aardappels, grillproducten, pizza, groenten of rijst. 
Ideaal voor feestjes met familie of vrienden in de tuin, op het 
balkon, of tijdens het kamperen, snelle opwarmtijd van enkele 
minuten en voortdurend behoud van de warmte, 5-traps, 
afneembare thermostaat met indicatielampje.

Stoer, strak en stijlvol, dat is deze Mikos servieslijn. De lijn is gemaakt van 
porselein en heeft mooie organische vormen.  Combineer het Mikos
servies voor een complete tafelsetting. De tafel aankleden is nog nooit zo 
leuk geweest! Het servies is geschikt voor in de vaatwasser.

Deze Gusta serveerplank met bamboe is perfect voor een heerlijke 
proeverij. Vul de plank met de meest smaakvolle tapashapjes en beschrijf 
deze op het krijtvlak. Geniet ervan!



De keukendoek van KOOK is van 100% katoen in een zware kwaliteit. Aan de ene kant badstof en 
aan de andere kant platte katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 
keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige lus kun je de keukendoek 

makkelijk ophangen. Afmeting is 50×70 cm. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Gusta pizza/pastaset met serveerplank paddle inclusief 
pastameter, spaghettitang en pizzasnijder.

De keukendoeken van KOOK zijn van 100% katoen in een zware 
kwaliteit. Aan de ene kant badstof en aan de andere kant platte 
katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 
keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige 
lus kun je de keukendoek makkelijk ophangen. Je kan de set 
perfect uitbreiden met een fraaie pannenlap, ovenwant en 
schort.

De Princess Raclette Pure is geschikt voor 4 
personen. Je gebruikt maar één apparaat om te 
bakken, grillen en gourmetten. De bakplaten 
zijn namelijk aan één kant geribbeld en aan de 
andere kant glad. De pannetjes gebruik je om in 
te gourmetten. Dankzij de antiaanbaklaag 
blijven ingrediënten niet plakken en gebruik je 
minder vet. Na gebruik haal je de grillplaten los 
en reinig je ze in de vaatwasser. De 
gourmetpannetjes mogen ook in de 
vaatwasser.



De keukendoek van KOOK is van 100% katoen in een zware kwaliteit. Aan de ene kant badstof en 
aan de andere kant platte katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 
keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige lus kun je de keukendoek 

makkelijk ophangen. Afmeting is 50×70 cm. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Kaasfans opgelet want deze leuke kaasset kan niet op jouw 
borrelavond ontbreken! Met deze serveerplank en de 2 
kaasmesjes kun je genieten van de allerlekkerste kazen. Het 
smalle mesje is perfect voor harde kazen en het beitelvormige 
mes is ideaal voor brie en andere zachte kazen te snijden.

Deze peper- of zoutmolen is niet alleen heel 
handig om peper of zout toe te voegen aan 
je gerechten, maar is ook een echt 
pronkstuk! Door de strakke vorm en 
neutrale kleur zal de grinder zeker niet 
misstaan op de tafel en in de keuken.

De digitale keukenweegschaal van Bestron is een ware eye catcher in de 
keuken. Hij heeft een maximaal weegcapaciteit van 5 kg en weegt tot de 
gram nauwkeurig. Dit doet hij in kg, lb, oz en g. Het gewicht zie je op het LCD 
scherm verschijnen. Wat hem speciaal maakt is zijn mooie koper kleur. 
Verder beschikt hij over een tarra functie, deze zorgt ervoor dat je weer 
vanaf nul kan wegen als er al wat op de weegschaal staat. Hij werkt op 
knoopbatterijen, zodra deze bijna leeg zijn krijg je een melding.

In deze stoere grote soepkom 
serveer je de lekkerste 
(zelfgemaakte) soepjes. Hij is 
voorzien van een leuke 
quote: “Veel Soeps” en het oor 
zorgt ervoor dat je hem 
gemakkelijk vast kunt houden. 
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Ontdek de mooiste plekjes in het hoge Noorden. Volledig tot rust komen in de uitgestrekte en ongerepte natuur. 
Of kies juist voor de avontuurlijke kant. De Noorse fjorden zien er prachtig uit vanaf het water. Suppen en kajakken 
op het water of juist genieten van de bossen tijdens een rit met de mountainbike. Kortom: Norden heeft je alles te
bieden!



Prachtige winterse natuur met roodborstjes op een tak, pluimen van pampasgras en bevroren bessen. Mensen die 
genieten tijdens een heerlijke winterwandeling. Sportief met een lach, dat is waar Let’s Walk om draait. Met een 
beetje geluk ligt er sneeuw en kan je genieten van een wit uitzicht. Verder is het sprookjesachtig stil en hoor je 
alleen de sneeuw knisperen onder je schoenen. Dus haal die frisse neus en rode wangen. Het is altijd wandelweer. 
Let’s Walk.



Reizen & Eropuit
Ge

sc
he

nk
ar

tik
ele

n

Met deze multifunctionele fiets/rugtas kun je werkelijk alle kanten op. De 
tas is gemaakt van stevig Dull PU leer en heeft een stoere uitstraling. 
Naast een ruim binnen compartiment met laptop divider heeft de tas aan 
de voorzijde ook nog een extra afsluitbaar voorvak. Aan de zijkant bevindt 
zich een karabijnhaak waaraan bijvoorbeeld een drinkfles of sleutelbos 
bevestigd zou kunnen worden. Tot slot beschikt deze rugtas ook nog ook 
2 bevestigingshaken aan de achterzijde. Hiermee kun je de tas eenvoudig 
koppelen aan de bagagedrager van een fiets.

Met deze persoonlijke wereldkaart kun je 
zelf aangegeven waar je allemaal bent 
geweest of wat je volgende bestemming zal 
zijn. De landen kun je zelf inkleuren en met 
de bijgeleverde stickers kun je bijvoorbeeld 
je volgende trip markeren.

Een eenvoudige en comfortabele beanie die voor iedereen geschikt 
is. Een klassieke muts voor een tijdloze look die je warm houdt 
tijdens de koude dagen. Bespaar water en gebruik echte duurzame 
stoffen. Deze beanie heeft 5 liter water bespaard! Met de focus op 
water wordt 2% van de opbrengst van elk verkocht Impact-
product gedoneerd aan Water.org. 
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Navigeer makkelijk en veilig de mooiste routes op je telefoon met de 
VASAD Phone Bag. Simpel op je stuur te bevestigen met klittenband. De 
waterdichte rits en materiaal beschermen je telefoon en spullen als 
sleutels, pasjes of powerbank die je nog in het tasje op kunt bergen. De 
reflecterende VASAD-print aan de voorzijde vergroot je zichtbaarheid. 
Verpakt in luxe geschenkdoos en met QR-code om je op weg te helpen 
met de leukste fietsroutes in Europa!

In iedere provincie van Nederland de mooiste en leukste 
fietstochten. Door dorpen en steden of lekker de natuur 
in met de handige QR-routes uit Let’s Bike. Via de 
meegeleverde QR-code wordt gebruiker naar de app 
van Routiq geleid die kosteloos op een smartphone kan 
worden gedownload en waarop fiets- en wandelroutes 
in heel Europa kunnen worden geselecteerd. 

Ben jij op zoek naar een duurzaam en stijlvol kerstcadeau en/of 
relatiegeschenk? Speciaal voor de feestdagen stelt Mepal twee van haar 
populaire lunchproducten in het zwart beschikbaar. Deze unieke zwarte 
lunchboxen en lunchpot zijn in de reguliere retail niet te verkrijgen. De 
producten uit de collectie zijn in Nederland geproduceerd, gemaakt van 
recyclebaar kunststof en hebben een lange levensduur. Door het geven 
van deze producten worden we samen een beetje bewuster
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Deze fraaie cilinder tas van Ralph Boyer is perfect voor 
een dagje weg. De tas heeft een behoorlijke inhoud, 
diverse vakken en frisse details. Een echte eyecatcher!

Een Take A Towel hamamdoek is een mooie heerlijke 
handdoek om te gebruiken op het strand. De hamamdoek
is 180 x 100 cm groot, waardoor je veel ruimte hebt om op 
te liggen of om deze om te slaan wanneer je een 
wandeling maakt. Bovendien droogt de hamamdoek snel 
dankzij de hoge kwaliteit katoen, waardoor deze ideaal is 
voor een dagje aan het strand of in de sauna. Omdat de 
hamamdoek is gemaakt van 100% handgeweven katoen, 
kan je de handdoek ook zeer klein opvouwen, waardoor 
deze weinig ruimte inneemt in je koffer. 

Deze praktische en ruime trolleytas is 
gemaakt van dull PU materiaal en heeft 
daarmee een chique uitstraling. 

De trolleytas heeft een groot 
compartiment waarin veel bagage kan 
worden opgeborgen. Daarnaast is er aan 
de voorzijde nog een extra voorvak welke 
af te sluiten is middels een rits. Door het 
uitschuifbare trolleysysteem en de wieltjes 
is de trolley eenvoudig mee te nemen op 
reis. De handgreep aan de bovenzijde en 
de schouderband aan de zijkant, maakt 
het ook mogelijk om de tas te dragen.
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Het maken van verbinding op de werkvloer is van groot belang. Elkaar motiveren, inspireren en kansen creëren, maar 
ook het omarmen van verschillen en diversiteit liggen aan de basis van een hechte teamspirit. De organische cirkels 
op de Connected verpakkingen symboliseren deze verbinding. Met de feestelijke en kleurrijke uitstraling van 
Connected en de toepasselijke quotes kun je als werkgever laten zien hoe trots je bent op de verbinding tussen je 
medewerkers. Let’s stay Connected.



In deze periode sta je stil bij de mooie momenten van het afgelopen jaar en de mensen die zich inzetten voor jouw 
bedrijf. Verras je medewerkers en relaties met smakelijke producten in verpakkingen die luxe uitstralen. Merci is 
een uitermate chique lijn die goed combineerbaar is met de artikelen van White, Gold en Blue label en die 
verrassend feestelijk is dankzij de gouden accenten en de paisley motieven. Bovendien kun je je medewerkers door 
de teksten op de verpakkingen als Merci, Thank you en Bedankt een extra boodschap meegeven. Merci is de 
perfecte blijk van waardering.



Vier december uitbundig; met goed gezelschap en met feestelijke hapjes op tafel. Beleef een spetterende “New 
Year’s Eve” met sprankelende drankjes. Klokslag middernacht met elkaar proosten en genieten van het 
indrukwekkende vuurwerk. Een onvergetelijke avond vol glamour. Het leven is een feestje, proost!



Waarderende woorden zijn goud waard! Deze lijn bevat de mooiste en leukste complimenten om te geven en te 
ontvangen, verpakt in een stijlvol, warm en chique ontwerp. Elk product is een cadeautje. Daarmee voelt de 
ontvanger zich extra gewaardeerd. Daar word je blij van!



Wil je iemand bedanken of je waardering laten blijken, kies dan voor de For You artikelen. De kracht zit in 
complimenten als Terrific, Excellent en Marvelous. De ontvanger zal zich beslist éxtra speciaal voelen. Het 
sprankelende stippenpatroon in de stijlvolle kleuren goud, zwart en wit geven aan elk pakket een feestelijke 
uitstraling. De producten zijn een genot om te krijgen en gemaakt om van te genieten. Uitpakken is een feestje. 
Speciaal voor jou!
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Een heerlijk warm plaid waarmee je de koude 
winterdagen wel doorkomt. Dit plaid heeft een 
herkenbaar visgraat motief en is uitgevoerd in een 
versie van 260 grams flanel fleece. Doordat het plaid is 
voorzien van een sierlijke touwstrik met glitters, is het 
een echt cadeautje om te krijgen!

De nieuwe serie van Gusta met teksten is een ware 
feestelijke toevoeging voor jouw kersttafel! De mokken, 
glazen en kommen zijn in set van 2 stuks verkrijgbaar.

Deze fraaie kofferdoos bevat een unieke selectie 
van 24 luxe Rituals producten. De draagbare 
kofferdoos zorgt voor een speciaal geefmoment 
aan jouw medewerkers/relaties. Dit, in 
combinatie met de Rituals producten, resulteert 
in een prachtig en uniek geschenk!
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Een veelzijdig setje! Deze metalen slinger trekt alle aandacht aan tafel 
en op het aanrecht. Je kan de bakjes vullen met lekkere borrelhapjes, 
maar je kan de glazen ook vullen met een waxinelichtje of vetplantjes.

Gusta Senses kleed je huis aan met een luxueuze 
huisparfum! De zwart met matzwarte diffuser 
heeft ook een chique uitstraling. Na het vullen 
van de G Senses zal de elektrische aroma diffuser 
automatisch en gelijkmatig een heerlijke geur 
verspreiden over de ruimte. De slimme aroma 
diffuser stopt automatisch na drie uur en heeft 
een inhoud van 300 milliliter.

Le Zen blijft zich ontwikkelen met nieuwe producten. Het nieuwste 
item is de Le Zen LUX, een LED lamp met 4 verschillende standen om 
altijd de juiste sfeer te creëren waar je ook bent. Eenmaal opgeladen 
via de bijgeleverde USB kabel kun je zeker 8 uur genieten. Omdat de 
lamp waterdicht is (IP54) kan deze ook bij een regenbui buiten blijven 
staan. De vegan lederen band is standaard voorzien van het Le Zen 
logo maar kan desgewenst worden voorzien van uw eigen logo of 
tekst vanaf 50 stuks.
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Deze lucifers zijn maar liefst 9,5 
cm lang en zitten per 100 stuks 
verpakt in een originele glazen fles 
met kurk. Ideaal te gebruiken voor 
het aansteken van waxinelichtjes 
of dinerkaarsen. De lucifers zijn 
eenvoudig aan te steken middels 
het strijkvlak aan de zijkant van de 
glazen fles.

Niets is fijner dan een subtiele geurkaars 
in huis. Deze SENZA geurkaars geeft een 
geur af die ruikt naar Sandelwood. De 
kleine geurkaars zit in een rond tinnen 
blikje met deksel dat na afloop kan worden 
gebruikt om accessoires, sieraden of 
andere spulletjes in te bewaren. 

Met de SENZA Gift Vouchers heb je altijd een 
bijzonder cadeau in huis. Dit boekje bevat 12 
waardebonnen met enveloppen en een pagina 
met feestelijke stickers. Geef bijvoorbeeld een 
lunch, een high tea of een dagje uit aan iemand. 
Soms zijn deze dingen zoveel waardevoller dan 
een gewoon cadeau!

In stijl de boodschappen doen? 
Dat kan met deze kunstlederen 
shopper! De tas is gemakkelijk 
over de schouder te dragen 
middels de twee draaghengsels. 
Tevens is de tas te sluiten door 
middel van drukknopen.
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Winter... sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Laten we het gezellig maken in ons huis. Een warm vuur en 
fonkelende lichtjes. Cadeautjes inpakken voor je familie en vrienden. Terugkijkend op het jaar dat achter ons ligt.
Bladeren in oude fotoboeken. Het zijn de momenten samen die ertoe doen. Lekker naar buiten, wandelen, een film 
kijken en genieten van elkaars gezelschap. Laten we deze momenten koesteren. Collect moments, not things. 
Winter moments.



Ga voor een nostalgische kerst dit jaar; een schitterende en sprankelende kerst in goud en wit. Pak uit met de 
kerstversiering en verlichting. Kruip samen op de bank om een klassieke kerstfilm te kijken. Natuurlijk kom je met 
familie en vrienden samen rond de kerstboom voor een hapje en een drankje en om de prachtig ingepakte 
cadeautjes uit te pakken! Geniet met elkaar en maak mooie herinneringen. Kerst is…aandacht voor elkaar!



De allerlek-KERST-e kerst met het aller-KERST-igste lekkers. Gezelligheid rondom de kerstboom, mooi ingepakte 
verrassingen. Kies voor zoete lekkernijen of ga voor iets hartigs. That’s all I want for christmas.



De keukendoek van KOOK is van 100% katoen in een zware kwaliteit. Aan de ene kant badstof 
en aan de andere kant platte katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 

keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige lus kun je de keukendoek 
makkelijk ophangen. Afmeting is 50×70 cm. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Knutselen met papier, stof of spannende vondsten uit de natuur? 
Leuk om samen te doen, ontspannen op een achternamiddag of om 
lekker het weekend mee te vullen. Een typische kersttraditie met het 
gezin? Bekende en minder bekende kerstverhalen van vroeger en nu 
die worden afgewisseld door heerlijke meezingliedjes. Het boek is 
prachtig geïllustreerd en vrolijk vormgegeven. 

Deze puzzel van 1000 stukjes is geschikt voor zowel beginnende als 
ervaren puzzelaars. De puzzel heeft een standaard formaat (50×70 
cm) waardoor je het resultaat gemakkelijk kunt inlijsten en 
ophangen. Zo heb je nog meer plezier van het eindresultaat! 
Dit artikel komt inclusief een luxe opbergzak.

Deze prachtige gemêleerde plaid 
staat prachtig op je bank, tuinstoel, 
bed noem maar op! En bij koude 
avonden kun je er heerlijk onder 
kruipen. Door zijn grote afmeting 
van maar liefst 2 meter kun je er 
zelfs makkelijk met zijn tweeën 
onder zitten. De zachte fleece stof 
voelt comfortabel aan en houdt je 
heerlijk warm.



De keukendoek van KOOK is van 100% katoen in een zware kwaliteit. Aan de ene kant badstof 
en aan de andere kant platte katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 

keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige lus kun je de keukendoek 
makkelijk ophangen. Afmeting is 50×70 cm. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Kaarsen branden mag wat ons betreft op elk 
moment van de dag! Deze bijzondere Candle
Holder Coen van Leeff is een perfecte eyecatcher 
in huis. Je kunt de kandelaar op verschillende 
manieren neerzetten en hij heeft door het 
mangohout een mooie natuurlijke uitstraling.

Wie Ben Ik? Raad zo snel mogelijk wie je bent. 
Schrijf met de bijgeleverde stift namen op de 
witte vakken van de brillen. Raad door “JA” en 
“NEE” vragen wie je bent. De namen zijn na 
afloop eenvoudig te verwijderen met het 
bijgeleverde wissertje op de pen.

2 teams, 400 uitdagingen. Geen 
tijd te verliezen! In dit doldwaze 
partyspel vol belachelijk hilarische 
uitdagingen probeer je als team 
zo snel mogelijk opdrachten te 
vervullen om ervoor te zorgen dat 
het andere team “geen zand” 
meer heeft. Het eerste team dat 3 
rondes wint, wordt tot 20 Second 
Showdown-kampioen gekroond.



De keukendoek van KOOK is van 100% katoen in een zware kwaliteit. Aan de ene kant badstof 
en aan de andere kant platte katoen. Hierdoor heeft het een dubbele functie, de ene kant als 

keukendoek en de andere kant als theedoek. Met een handige lus kun je de keukendoek 
makkelijk ophangen. Afmeting is 50×70 cm. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Dit sterke bord van porselein is perfect om je 
pannenkoeken op te serveren. Stapelen maar!

Verleng die afgekoelde avonden in de tuin! Met 
deze zwarte, knisperende vuurkorf wordt het 
zoveel aangenamer. De metalen vuurkorf staat 
met een onderstel van de grond en wordt 
gekenmerkt door een stijlvol roosterpatroon. 
Deze vuurkorf heeft een echt tijdloos design dat 
met iedere stijl te combineren is. Gecombineerd 
met de houtblokken is deze vuurkorf klaar voor 
gebruik!

Een feestelijk kerstontbijt met versierde 
pannenkoeken? Je hoeft niet veel moeite te doen 
voor een lekker recept. Op de Gusta set van 
theedoek en ronde pannenlap staat al je recept.

Deze goed geïsoleerde koeltas is 
te herkennen aan het opvallende 
corduroy ribbelpatroon. Het 
hoofdcompartiment is afsluitbaar 
met 2 ritsen. Daarnaast is de 
schouderband te verstellen. Aan 
de bovenzijde bevinden zich ook 
twee hengsels om de koeltas met 
gemak in de hand mee te dragen. 
Aan de voorzijde zit een klein 
afsluitbaar voorvakje, wat handig 
is om fietssleutels en dergelijke in 
op te kunnen bergen.
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Een ijzige wind en een vers pak sneeuw zijn dé ingrediënten voor deze ultieme off road experience. De temperatuur 

daalt, maar de spanning stijgt. Stap achter het stuur van een terreinwagen of trek erop uit met de quad. Met elkaar de 

elementen trotseren, want samen gaan jullie deze challenge aan. Je hoofd leegmaken door actief buiten bezig te zijn en 

daarna het vuur opstoken voor een maaltijd van de winter grill. Feed the body, fuel the mind!



Stoer en ruig. Zo kan je de Fire & Grill artikelen het beste omschrijven. De industriële elementen als roestkleurig 

cortenstaal en het grijs metaal passen helemaal bij deze sfeer. Voor de echte vleesliefhebbers hebben wij een heerlijke 

voorgegaarde runderhamburger maar ook voor wie geen vlees eet zijn er likkebaardend lekkere producten zoals s’mores

en bierbakbrood. En of het nu zomer of winter is, BBQ’en kan het hele jaar door, dus….Fire up the grill!



Escape rooms brengen je in een andere wereld waarin je in een kort tijdsbestek moet zien te ontsnappen. De spanning, 

het geheimzinnige karakter en het mysterie van escape rooms vind je in deze lijn. Alle verpakkingen bevatten raadsels, 

puzzels of andere geheimzinnigheden. Kortom, hiermee geef je een belevenis. Ervaar het alvast zelf en scan de QR code.
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Met deze Norländer XL Tripod Grill ervaar je het unieke outdoor gevoel. De grill is 
eenvoudig in elkaar te zetten door alle stokken in elkaar te klikken. In het midden 
hangt een roestvrijstalen rooster en wanneer de stellage boven het vuur wordt 
geplaatst, kan de grill experience beginnen. De hoogte van het rooster is makkelijk 
te wijzigen en de complete set kan worden opgeborgen in de bijgeleverde hoes. Dit 
artikel kan uitstekend gecombineerd worden met een vuurschaal.

Word jij meester in het vuur maken 
met deze handige vuurstick? De kans 
om tijdens een Eilandraad 
weggestemd te worden is dan wel 
heel klein. Naast het feit dat de 
vonken er bij dit artikel van af 
schieten, is het ook multifunctioneel. 
De vonkenschraper kun je namelijk 
ook als meetlat en bieropener 
gebruiken. Survivallen was nog nooit 
zo eenvoudig!
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De Tree Trunk opbergboxen zijn bijna zo robuust en stevig als 
echt boomstammen uit het bos. De Dutch Design Storage 
Box is gemaakt van FSC gecertificeerd karton en wordt 
volledig in Nederland geproduceerd. De Storage Box is erg 
sterk en zeer gebruiksvriendelijk doordat de deksel aan de 
doos vast zit.

De Zweedse Fakkel, die ook wel eens Zweedse Kaars 
wordt genoemd, is een regelrechte sfeermaker voor in je 
tuin of op je balkon. Bovendien is de fakkel erg praktisch 
en neem je hem bijvoorbeeld makkelijk mee op vakantie. 
Naast dat het een sfeervolle muggenverjager is, is de 
fakkel ook uiterst diervriendelijk.

Een super zacht en warm plaid van Zest is elk jaar een 
gegarandeerde topper voor de kerstgeschenkpakketten. 
Heerlijk voor koude dagen op de bank of buiten bij een 
knisperend haardvuur.  Dit luxe hoogpolige plaid is van een 
zware kwaliteit en duurzaam geproduceerd volgens strenge 
Oeko-tex richtlijnen. Beschikbaar in diverse kleuren.
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Praktisch en stijlvol is deze suited weekendtas zeker! 
Deze tas biedt meerdere mogelijkheden. De 
weekendtas kun je helemaal uitvouwen om 
bijvoorbeeld een colbert in op te bergen. Leuk weetje; 
de tas is gemaakt van gerecycled polyester, waarbij 
er gebruik is gemaakt van maar liefst 12 PET flessen. 
De weekendtas kan worden meegedragen aan de 
twee kunstlederen hengels welke aan elkaar kunnen 
worden bevestigd óf over de schouder middels de 
bijgeleverde schouderband. 

Test je bierkennis: Denk jij een echte bierkenner te zijn? Ben je een beetje flauw van alle 
standaard bieren? Probeer dan maar eens om al deze bieren blind te proeven. Dit 
pakket bevat 8 flesjes met verschillende biersmaken. De flesjes hebben allemaal een 
zwart etiket met een nummer. Zo kun je de bieren puur en alleen beoordelen op smaak 
en reuk. Het pakket bevat proefformulieren waarop je je verdenkingen kunt schrijven. 
Uiteraard zit er ook een antwoordenboekje bij.

Dit luxe schort is gemaakt van een 
brandveilig premium PU leer en 
ideaal te gebruiken in de keuken of 
tijdens de barbecue. Het schort is 
uitgevoerd met een verstelbare 
band bij de nek voor optimaal 
draagcomfort. Middels twee 
riemen kun je het schort om je rug 
binden, hierdoor is hij geschikt voor 
ieder postuur. De twee zakken aan 
de voorzijde bieden voldoende 
ruimte om kook / barbecue gerei in 
op te bergen. Aan de lus op de 
voorzijde kan eventueel een doek 
of tool worden gehangen.
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Unbranded maar uplifting! De producten van Unbranded tillen elk kerstpakket naar een hoger niveau. De strakke en 

eigentijdse uitstraling van de etiketten geven de verpakkingen een eigen identiteit. De geliefde kleuren zwart/wit en kraft

maken dat je met deze lijn de basis kunt leggen voor elk pakket. De focus ligt op de ultieme combineerbaarheid. Mede 

dankzij de grote diversiteit aan producten wordt het ongetwijfeld de grote lieveling van dit jaar!



De combinatie van Scandinavië en Japan. Deze gebieden liggen mijlenver uit elkaar, maar ontmoeten elkaar in 

een lifestyle trend waarin rust, eenvoud en minimalisme centraal staan. De lichte tinten, natuurlijke materialen en

neutrale elementen zorgen voor een balans waarin je kunt ontspannen en tot rust mag komen.

Trees for All

Per verkocht Japandi product wordt € 0,05 gedoneerd aan Trees for All. Met deze opbrengst gaat Trees for All-in 

samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland meerdere voedselbossen aanleggen in Gelderland. 

Voedselbossen helpen bij het opslaan van CO2, het verbeteren van bodemkwaliteit en herstel van biodiversiteit.



Geef kerst een stoere tint! De kracht van deze lijn zit in de grafische, bijna bewegende letters die speels zijn geplaatst en

variëren in groottes. Door het sleetse effect in het zwart lijken de verpakkingen bijna handmatig bedrukt. Met de 4 

verpakkingen in het pakket die samen het woord THNX vormen heb je tevens een originele manier om je medewerkers te 

bedanken. Een bedankje dat je je medewerkers zwart op wit kan meegeven!
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Le Zen is een stijlvolle draadloze speaker met LED moodlight en kan ook 
gebruikt worden als wijnkoeler of plantenbak. Le Zen S is de kleinste van 
de 3 beschikbare versies, kan een fles wijn of champagne koelen en is 
uitgerust met een 5W speaker. De moodlight functie biedt 7 verschillende 
kleurvariaties en is te bedienen via de meegeleverde afstandsbediening. 
Uiteraard is Le Zen waterbestendig (IP44) en shock proof. Via het hengsel 
is Le Zen makkelijk mee te nemen en met het indrukwekkende licht en 
geluid turnt het iedere locatie om tot een feestje!

Deze trendy backpack heeft een chique uitstraling 
door de duo kleuren en is gemaakt van Dull PU 
materiaal. Het binnen compartiment heeft een 
aparte laptop divider en tevens een extra 
binnenvak met ritssluiting. Aan de voorzijde zitten 
drukknopen en een extra gesp om de tas te 
sluiten. Daarnaast vind je aan de voorzijde nog een 
extra voorvak met ritssluiting. Ook aan de 
achterzijde is er een opbergvak met ritssluiting 
beschikbaar.

Deze set van 2 glazen zeeppompjes zijn niet alleen handig in gebruik, ze 
zien er ook nog eens mooi uit. De zeeppompjes hebben een trendy 
uitstraling met een stijlvol etiket en zullen zeker de show stelen in iedere 
keuken! Ze worden leeg aangeleverd en kunnen gebruikt worden voor 
afwaszeep en handzeep. De flessen kunnen dus telkens opnieuw gevuld 
worden en heeft hierdoor een duurzaam karakter.
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Deze zeer handige mand is gemaakt van zeegras en kan voor verschillende 
doeleinden gebruikt worden. Zo is dit ECO vriendelijke artikel uitstekend te 
gebruiken als opbergmand, strand- of boodschappenmand, decoratie item 
of als plantenbak. De mand is zowel opgevouwen als uitgevouwen te 
gebruiken. Daarnaast beschikt dit model ook over twee handvatten en is 
het perfect te gebruiken als basis voor een geschenkenpakket.

Presenteer de mooiste salontafelboeken, 
kookboeken en fotoalbums op deze prachtige 
boekenstandaard. Schuif de twee lossen 
houten planken in elkaar via de openingen en 
maak het onderdeel van je interieur!

Deze stijlvolle Aroma diffuser met USB aansluiting 
en LED verlichting is zeker een musthave voor 
iedereen. De diffuser verspreidt een aangename 
geur wat voor een ontspannen sfeer zorgt. Naast 
een geurverspreider is de diffuser ook een mini 
luchtbevochtiger. Het water wordt namelijk 
doormiddel van hoge frequente trillingen omgezet 
in stoom, hierdoor ontstaat een koude verneveling. 
Tip: Combineer dit artikel met de SENZA oliën

Creëer sfeer in huis met deze mooie kaars in 
glas. De kaars heeft door zijn mooie print een 
stijlvolle uitstraling en past hierdoor vrijwel in 
ieder interieur. Deze kaars heeft ca. 35-45 
branduren. Wanneer de kaars is opgebrand 
kun je het glas blijven gebruiken, bijvoorbeeld 
om waxinelichtjes in te branden.
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Geniet van je koffie op het werk of thuis in 
dit Ukiyo borosilicaatglas met siliconen 
deksel en sleeve. De beker heeft een fijne 
grip en een slanke vorm. Een kleine opening 
in het deksel laat stoom ontsnappen om 
drukopbouw te voorkomen. BPA-vrij. 
Capaciteit 360ml.

De nieuwe Gusta serveertoren zal elke 
eettafel een upgrade geven! De etagère is er 
zowel in 3-laags als 4-laags. Op de bamboe 
serveerplankjes kun je de heerlijkste borrel 
presenteren, maar bijvoorbeeld ook geschikt 
voor je suiker, koffiemelk en bonbons. Een 
ware eyecatcher!

Deze dubbelwandige fles van borosilicaatglas
met een inhoud van 390ml kan gebruikt worden 
voor zowel warme als koude dranken. In 
tegenstelling tot gewoon glas barst dit niet bij 
extreme temperatuurschommelingen. Aan de 
binnenkant zit een verwijderbare theehouder of 
zeef om het water te mengen met je favoriete 
fruitsmaak of thee. De bovenkant van het deksel 
heeft een ingebouwde LED-thermometer met 
touch, die de huidige temperatuur van het drinken 
binnenin laat zien. 
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BRAINZ staat voor draadloos, vernieuwend en betrouwbaar. BRAINZ bestaat sinds 2020 en focust zich op slimme innovatieve 
elektronica en gadgets. BRAINZ is voor jong én oud. De collectie bevat speakers, koptelefoons, earbuds, chargers, smartwatches 
en powerbanks die werken volgens het eenvoudige ‘charge, connect en enjoy’-principe. Onze producten zijn strak vormgegeven 
en met zwart en wit als basiskleuren, vallen ze bij iedereen in de smaak! Draadloze earbuds, speakers met wireless charging en 
slimme horloges die je activiteiten gedurende de dag bijhouden zijn slechts een greep uit de BRAINZ collectie. 
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The Gift Label is een lifestyle brand gevestigd in Amsterdam, met als passie het creëren van producten 
die geliefd zijn en vrolijkheid verspreiden. De producten zijn met veel liefde en zorg gemaakt. De 
giftsets van The Gift Label zijn ideaal voor feestdagen, maar ook voor verjaardagen of jubilea van jouw 
medewerkers.
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KUMAI staat voor puur, genieten en ontspannen. De collectie bestaat uit kwalitatieve vegan
verzorgingsproducten, geschikt voor alle huidtypen. Iedere lijn heeft een kenmerkende uitstraling en 
geur. Door de aantrekkelijke verpakkingen en fijne geuren is KUMAI het perfecte cadeau om te geven, 
te kopen of te krijgen. Van shampoo, body cream tot room spray, er is voor iedereen een KUMAI 
product!
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Geïnspireerd door de eeuwenoude kennis en tradities uit verschillende Aziatische culturen creëert 
Rituals een omvangrijke collectie home & body-producten. 
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De producten vertellen je het verhaal van reizen over de hele wereld. Van Australisch sandelhout tot 
Indische patchouli en van Chinese jasmijn tot de Franse roos. De unieke formules en verschillende 
pure ingrediënten, maken de producten van JANZEN een onmisbaar element in elk huis. 
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Ons kleurassortiment is verkrijgbaar in rood, goud, zwart, groen, blauw oranje en wit en daardoor combineerbaar met
elk type pakket. Wij hebben alle producten zelf geproefd en weten zeker dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van
goed-beter-best. Proef ze ook en laat je overtuigen!



Nieuwe kleurlijn
2022



Naast een breed aanbod in kleurlijnen, beschikken wij ook over een ruim assortiment A-merken. Denk hierbij aan een
ontbijt/lunch-moment, borrelmoment, koffie/thee-moment of een complete maaltijd.
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Cadeau4Jou
Wil je jouw medewerkers en relaties zelf een geschenk laten kiezen? 
Dan is Cadeau4Jou de ideale oplossing! De ontvanger heeft ruime 
keuze uit geschenken van hoge kwaliteit en kan, afhankelijk van het 
bedrag, zelfs meerdere geschenken kiezen. Denk aan: cadeaus, dagjes 
uit, boeken, tijdschriften, cadeaukaarten en goede doelen. Ook een 
ideaal geschenk voor verjaardagen, bijzondere dagen, jubilea, in- of 
uitdiensttreding of zomaar als bedankje.

Klik, kijk en oordeel zelf 
Om de beste indruk te krijgen, 
verzorgen wij met plezier voor 
jou een demowebshop in jouw 
eigen huisstijl en afgestemd op 
jouw budget. In een bijbehorend 
voorstel lichten wij de 
mogelijkheden en voordelen 
graag toe.

▪ Inclusief een gratis fysiek of online 
geefmoment

▪ Verkrijgbaar in ieder gewenst 
budget, dus geen vaste waarden 

▪ Vergaande 
personalisatiemogelijkheden van 
het geefmoment én de webshop 

▪ De webshop is eenvoudig aan te 
passen naar meerdere talen 

▪ Een gevarieerd en kwalitatief goed 
assortiment met veel A-merken 

▪ Een gemiddelde beoordeling van 
8.3/10 op Feedback Company



Personaliseren

#b
lijf

w
aa

rd
er

en



Id
ee

ën
Personaliseren

Maak je geschenk persoonlijk en uniek
Jouw geschenk extra bijzonder en helemaal eigen maken? Wij helpen graag! Samen met onze leveranciers 

hebben wij ruime ervaring in het vergaand personaliseren van artikelen, geschenkverpakkingen en aanvullende 
communicatie zoals inlegvellen, kaarten en wikkels/sleeves. 

Begin op tijd! Juist dit jaar hebben we te kampen met veel uitdagingen in levertijden, prijsstijgingen en een groot 
tekort in grondstoffen. De levertijden van gepersonaliseerde geschenken op maat kunnen onderling van elkaar 
verschillen. Het advies is om uiterlijk eind juni de opdracht te gunnen voor een gepersonaliseerd traject, om de 

levertijd voor kerst te kunnen realiseren.
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Verpakkingen
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