
Inspiration guide

THUISWERK
PAKKETTEN



In de strijd tegen het coronavirus is het voor velen van ons een must om vanuit huis te werken.

Een situatie die al langere tijd gaande is en waar we misschien al wel een beetje aan gewend

zijn geraakt. Maar ondanks de must, de wil en een flexibele instelling valt het veel werknemers

nog steeds zwaar. Blijf daarom jouw thuiswerkende toppers verrassen en motiveren met één

van de vele leuke thuiswerkpakketten! Van A tot Z geregeld, geheel naar eigen wens in te

vullen. Toch behoefte aan inspiratie? Deze flyer staat boordevol leuke ideeën voor de komende

maanden. Want zeg nou zelf...zo'n pakket wil iedereen toch wel krijgen?!

THUISWERKEN 2.0

Geen probleem! Neem contact met ons op via sales@weboprom.nl of 036 767 0330 en 

we denken graag met je mee hoe we jouw thuiswerkende toppers kunnen verassen!

TOCH GRAAG EEN BEETJE ANDERS?

Alle Thuiswerkpakketten worden geleverd

in een standaard bruine of witte postdoos.

Wil je liever een gave custom made doos?

Vraag dan even naar de mogelijkheden,

prijzen en levertijden!

VERSTUREN?

Team Webo



TONY'S CHOCOLONELY
Keuze uit vele verschillende smaken. Indien
gewenst te voorzien van een wikkel in eigen
huisstijl. Het is zelfs mogelijk elk wikkel van
een eigen persoonsnaam te voorzien!

SPRINGTOUW
Blijf lekker fit en actief met dit 3 meter lange
springtouw. Het LCD scherm houdt het aantal
sprongen en de afgelegde afstand bij. Wie
gaat de uitdaging aan?! 

MR.BIO MULTI CABLE
Een multilaadkabel, met een dual USB & USB-
C input connector en drie connectoren om je
devices ecologisch verantwoord op te laden!
Mr. Bio is gemaakt van biologisch
afbreekbaar plastic & DuPont Tyvek kabels.
Mr. Bio is verpakt in ons geheel nieuwe
ecopapier verpakking.

BLUETOOTH HEADSET
Vouwbaar ontwerp met Bluetooth® 5.0-
connectiviteit. PU lederen oorkussens en
details in bamboe. Micro SD kaartsleuf (kaart
niet inbegrepen), handsfree functie, FM-radio
en oplaadkabel inbegrepen.

DRAADLOZE OPLADER
De oplader is gemaakt van ABS en 100%
natuurlijke bamboe en past perfect op je
bureau of in de woonkamer. De 5W oplader
wordt geleverd met een micro-USB-kabel van
150 cm. De standaard is zo ontworpen dat je
je telefoon zowel horizontaal als verticaal op
kunt laden.

TOP 10
THUISWERK GIFTS



RVS DRINKFLES
De fles houdt gekoelde dranken maximaal 15
uur koud en warme dranken maximaal 5 uur
warm. Met een basis die in de meeste
bekerhouders past, houdt deze slank
uitziende waterfles je overal onderweg
gehydrateerd. Capaciteit 500 ml.

OPLADER MUISMAT
Draadloze 5W oplaadmuismat met volledige
kurken exterieur. Kan zowel als muismat en als
telefoonstandaard worden gebruikt. Draad-
loos opladen compatibel met alle QI-
apparaten zoals Android nieuwste generatie,
iPhone 8 en hoger.

CUSTOM MONDKAPJE
De maskers zijn wasbaar op 60 graden
(daardoor tenminste 20 x te gebruiken) en
voorzien van een speciaal filter. Deze
combinatie maakt het kapje uniek! Dit model
is voorgevormd en voorzien van een neusclip
voor extra comfort.

CUSTOM SOKKEN
Deze sokken zijn custom made en dus in elke
stijl en elke kleur of kleurencombinatie te
realiseren. Elk paar sokken wordt bijeen
gehouden door een zogeheten kopkaart die is
voorzien van bedrukking conform huisstijl.
Verkrijgbaar maat 38 - 41 / 42 - 46.

BLUETOOTH SPEAKER
Compact van formaat, met een praktische
draaggreep van zachte siliconen, waardoor
het een perfecte aanvulling is op de
smartphone. Bluetooth® 5.0-aansluiting en
3W vermogen, met 3,5 mm jack lijningang
(kabel inbegrepen). Compatibel met iOS en
Android, inclusief micro-USB-oplaadkabel.

TOP 10
THUISWERK GIFTS



4x Kanjer stroopwafel

Gepersonaliseerd kaartje

Standaard brievenbusdoosje

   INHOUD

Betaling N.O.T.K, levertijd 5 - 7 werkdagen. Zolang de voorraad strekt. 

*Excl. BTW en verzending.

Ook leuk voor1 maart - Complimenten dag!

#Inspiratie!

KANJER
PAKKET

€ 7,95

€ 6,75

€ 5,50

p/st. bij 25 pakketten

p/st. bij 50 pakketten

p/st. bij 100 pakketten



Pot koekjesmix

Coffe to go mok

Cup a soup

Duyvis Nutmix

Zakje Autodrop

Kanjer stroopkoek

Gepersonaliseerd kaartje

Standaard postdoos

   INHOUD

Betaling N.O.T.K, levertijd 5 - 7 werkdagen. Zolang de voorraad strekt. 

#Inspiratie!

Knuffel
PAKKET

*Excl. BTW en verzending.

€ 24,50

€ 19,60

€ 17,95

p/st. bij 25 pakketten

p/st. bij 50 pakketten

p/st. bij 100 pakketten



Tony's Chocolonely reep

Gepersonaliseerd Correctbook

Springtouw

Leaflet thuiswerk tips & tricks

Standaard brievenbusdoos.

   INHOUD

Betaling en levertijd N.O.T.K. Zolang de voorraad strekt. 

#Inspiratie!

Ideetje voor1 mei -  Dag van de Arbeid!

STEUN
PAKKET

*Excl. BTW en verzending.

€ 33,25

€ 26,95

€ 21,95

p/st. bij 25 pakketten

p/st. bij 50 pakketten

p/st. bij 100 pakketten



#Inspiratie!

Onlangs gerealiseerd!

FOTO
GALLERIJ



Custom doosjes, zo gaaf!

FOTO
GALLERIJ

#Inspiratie!



THEMA
INSPIRATIE

Hart onder de riem 



THEMA
INSPIRATIE

Pasen
4&5 APRIL 2021



THEMA
INSPIRATIE

Dag van de Zorg
12 MEI 2021



 sales@weboprom.nl

 www.webopromotion.nl

 036 767 0330

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN FOUTEN OF PR IJSWIJZ IGINGEN

ALLE  PR IJZEN Z IJN  PER  STUK,  NETTO,  EXCLUSIEF  BTW EN VERZENDKOSTEN.

ITEMS LEVERBAAR ZOLANG DE  VOORRAAD STREKT.

LEVERTIJDEN VERSCHILLEN PER  ARTIKEL .

ANDER IDEE?  WE DENKEN GRAAG MEE!

DE PR I JZEN IN  D IT  VOORSTEL  Z I JN  STUKSPR I JZEN EXCL .  BTW EN VERZENDKOSTEN.

STANDAARD ZULLEN DE GOEDEREN/ LOSSE ONDERDELEN VAN HET  PAKKET  

IND IEN GEWENST  KUNNEN WI J  DE  PAKKETTEN VOOR JULL IE  SAMENSTELLEN ,

INPAKKEN EN VERZENDEN NAAR EEN VERZAMELADRES OF AFZONDERL I JKE

ONTVANGERS.

H IERVOOR ZULLEN VERPAKK INGS- ,  HANDL ING EN VERZENDKOSTEN BEREKEND

WORDEN.  

DE  KOSTEN H IERVAN Z I JN  O.A .  AFHANKEL I JK  VAN HET  AANTAL  I TEMS,  FORMAAT EN

   NAAR EEN GEWENSTE LOCAT IE  VERZONDEN WORDEN.  

   AANTAL  ADRESSEN EN ZULLEN WORDEN GEOFFREERD ZODRA WI J  BOVENSTAANDE     

   INFORMAT IE  HEBBEN ONTVANGEN.  VRAAG NAAR DE MOGEL I JKHEDEN!

VERZENDING

Eigen inpaklocatie!


