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Geschenkdoosje met 16 Paaspralines.

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 16 Paaspralines.
Het is mogelijk 4 witte pralines te bedrukken met uw logo.
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een brievenbus
verzenddoosje. Geschenkdoosje in rood, zwart of wit.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met karamel vulling, wit
met cappuccinovulling. Gewicht: netto gewicht: 240 gram.

Incl. 12 stuks met Paaslogo en 4 stuks met eigen logo. 

Verzenddoos met 500 gram eitjes met kaart.

Verzenddoos gevuld met 500 gram paaseitjes. Uiteraard de
allerbeste Barry-Callebaut chocolade. Gemengde smaken melk,
puur en wit met praliné vulling. Verzonden in standaard
brievenbusdoosje.

Incl. full colour bedrukte kaart.

Vierkant paasblik.

Metalen blik met een geheel eigen bedrukking op de deksel d.m.v.
een etiket. Het blik is gevuld met 10 Paasfiguurtjes of een zakje met
100 gr. suikereitjes. Op de producten ligt een kaart met een
bedrukking naar eigen wens. 105 x 110 x 20mm. 105 x 110 x 20mm.

Incl. eigen bedrukking op deksel etiket en full colour kaartje.

PAASGESCHENK - BRIEVENBUS

"VOEG EEN LEUKE KAART
TOE VOOR EEN EXTRA
PERSOONLIJK TINTJE!" 

#Inspiratie!



Paaseischaal gevuld 

Topkwaliteit Belgisch chocoladegeschenk. Paaseischaal gevuld
400 gram paaseitjes en bonbons gemengd. Paaseischaal 15 cm
lang. Verpakking: cellofaan met strik. Afname per 10 stuks.

Blanco of met logo op witte chocolade plaatje geprint.

PAASGESCHENK- PAKKETPOST
Drinkfles gevuld met paaseitjes.

Enkelwandige drinkfles met een capaciteit van 600ml. Gemaakt
van Tritan materiaal. Geschikt voor koude niet-koolzuurhoudende
dranken. Door de vorm van de dop is deze fles handig mee te
nemen/ dragen. Gevuld met 400 gram heerlijke paaseitjes.

Met of zonder digitale print rondom.

Medium Weckpot met paaseitjes gevuld.

Medium glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting. De
weckpot wordt aan één zijde voorzien van een sticker die naar
eigen wens bedrukt wordt in full colour. De pot wordt gevuld met
550 gram Paaseitjes.

Blanco of met full colour bedrukte sticker.

"prachtig verpakt, 
een echt geschenk!"



Paashaasje in blokzakje.

Transparant blokbodenzakje gevuld met een
chocoladepaashaasje. 125 x 55 x 35 mm.

Inclusief inlay met eigen logo.

MIX & MATCH - PAASTRAKTATIE
Weckpotzak Paaseitjes.

Transparante zak met een afbeelding van een weckpot. 
De verpakking is gevuld met paaseitjes en voorzien van een etiket
met een geheel eigen bedrukking.
Inhoud: 350 gram, gemengd. 
Formaat: 245 x 190 mm.

IBlanco of met etiket met eigen logo of ontwerp.

Tony's Chocolonely paasreep.

Keuze uit 2 smaken:
Paasreep melk meringue citroen 180 gram
paasreep melk met spijs en nootjes 180 gram

"stel jouw eigen
paaspakket samen!



Verzending brievenbuspakketten

In standaard witte of bruine brievenbusdoos.
Verzending met PostNL.

Verzending postpakketten
In standaard witte of bruine postdoos.
Verzending naar adressen met DHL4YOU.

Custom brievenbus- of postdoos

Doos in eigen ontwerp. Afmeting afhankelijk 
van gekozen items. Prijs op aanvraag.

(Levertijd ca. 10-12 werkdagen)

Ook het toevoegen van een eigen kaartje met
boodschap is mogelijk! Prijs op aanvraag.

VERZENDEN



 sales@weboprom.nl

 www.webopromotion.nl

 036 767 0330


