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- EFFECT

HOE WERKT HET?
ONTWERP EN STEL UW EIGEN GIFT SET SAMEN

1
Kies uw product(en)

2
Voeg uw decoratie toe

3
Kies individuele (naam) print
op 1 product in de set

4

5

YOUR
DESIGN

Voeg een gepersonaliseerde
sleeve toe rondom het productdoosje
A4
A5

Ontwerp uw eigen geschenkset
verpakking

A6

6
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7
Kies voor individuele
thuisbezorging

YOUR
DESIGN

Voeg persoonlijke notitie
toe (A4, A5 of A6)

THEMA’S
VERSCHILLENDE INSPIRATIE SETS PER THEMA

NIEUWE INTRODUCTIES
BLIJF FIT
POSITIEVE IMPACT
BEDANKT!
WELKOM
IETS TE VIEREN
ONLINE SEMINARS/VERGADERINGEN
WORK @ HOME
BRIEVENBUS SETS
RELAX @ HOME

PERSONALISEER
UW LOGO OP ALLE ONDERDELEN

Brand it
Ieder product kan worden
gepersonaliseerd. Afhankelijk
van het materiaal van het product
en de boodschap die u wenst te
communiceren.
Wij kunnen u adviseren over de meest
geschikte techniek/item combinatie.

ENKELE VOORBEELDEN

CO₂ gravering

Borduring

Zeefdruk transfer

Digitaaldruk rondom

Light up logo item met laser
gravering

Gehard glas item met
digitale print

INDIVIDUELE NAAMPRINT
INDIVIDUELE NAMEN PER PRODUCT

Name it
Een jubileum of een promotie is een
memorabele gebeurtenis. Maak de
geschenken daarvoor extra persoonlijk
met individuele naamprints of tekst op
product of sleeve.
Hoe dit werkt? Simpel: we bieden
individuele naamprint of zo genoemde
variabele data print (VDP) aan op de
meeste producten uit onze collectie.
Wij kunnen u adviseren over de meest
geschikte techniek/item combinatie.

VOORBEELDEN INDIVIDUELE NAAMPRINT

GEPERSONALISEERDE SLEEVE
ENKELE VOORBEELDEN

Sleeve it
Ontwerp uw eigen full colour
sleeve. Niet alleen zorgt het voor
een oogverblindende look, u kunt
de extra ruimte ook benutten om
een specifieke boodschap mee te
geven
• Unieke, stijlvolle en
gedenkwaardige verpakking
• Ideaal voor uiteenlopende
gift- momenten
• Individuele naamprint
mogelijk

ENKELE VOORBEELDEN

YOUR
DESIGN

CADEAUPAPIER
AANVULLENDE SERVICE

Wrap it
Cadeaupapier is essentieel bij het
geven van een geschenk. U heeft
de optie om dit belangijke detail te
laten verzorgen voor uw klant. De
ontvanger zal de extra moeite om
er iets speciaals van te maken zeker
weten te waarderen.
• Kies uit verschillende motieven
• Maakt het echt áf!
• Service die u 100% ontzorgt

BESCHIKBARE CADEAUPAPIER DESIGNS

Jinge Bells

Stars

Silver dots

Royal Blue

Metallic Blue

Silver swirl

VOEG EEN PERSOONLIJKE NOTITIE TOE
EERSTE INDRUKKEN TELLEN

Note it

Specificaties:

De eerstse indruk telt bij het openen
van een gift box! U kunt producten en
verpakking volledig personaliseren,
laten we het afmaken met een
persoonlijk begeleidend schrijven.

- Papier formaat		
A4 / A5 / A6
- Papier gewicht:
A4: 120 gram
				A5, A6: 280 gram
- Papiersoort:		
mat FSC
- Personaliseerbaar: Voor- en achterzijde
- Orientatie: 		
Staand en liggend

Een eenvoudig ‘Bedankt’ -kaartje,
een brief, een instructie notitie.. De
mogelijkheden zijn eindeloos.
U kunt het formaat kiezen en met
ontwerpen beginnen! Mocht u daar
hulp bij kunnen gebruiken, wij staan
voor u klaar.

A4
A5
A6

A6

A4
Staand

Liggend

ENKELE VOORBEELDEN

BEST WO

OUT ROUT
T R A I N RK
S
A T H OINE
Login
M
on future.c
to start you
om/
r routine stayfit
today!

A5

E

BEST WORKOUT ROUTINES

T R A I N AT H O M E
Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

PERSONALISEER - GIFT BOX
EERSTE INDRUK TELT

Pack it

Specificaties:

Hoe u een geschenk overhandigt is
vaak even belangrijk als het geschenk
zelf. Dat maakt de persoonlijke gift
sets de perfecte keuze voor de ultieme
attente verrassing.

- Minimum hoeveelheid: 25 stuks
- Materiaal: golfkarton
- Personaliseerbaar: Alle zijden, de
onderzijde wordt aanbevolen voor de
adressticker voor verzending.
- Formaten: Meerdere formaten, meest
geschikte wordt automatisch gekozen
- Prijzen: Vraag naar ons uitgebreide
prijsoverzicht

• Al vanaf 25 stuks
• De finishing touch voor al uw
campagnes
• Service die u 100% ontzorgt
• 3D digitale voorstellen

ENKELE VOORBEELDEN

TOEVOEGINGEN
AANVULLENDE SERVICE

Add it
U heeft de perfecte geschenkset
samengesteld, maar u wilt nog
iets extra's toevoegen wat niet in
ons standaard assortiment zit: wat
chocolade misschien, of uw brochure?
Geen probleem, wij voegen dit aan uw
gift box toe. U hoeft het ons enkel aan
te leveren.
Dit zal uw geschenkset nóg
persoonlijker maken.
Neem contact met ons op voor alle
do's and don'ts.

THUISBEZORGING
AANVULLENDE SERVICE

Deliver it

Privacy

Uw order kan op een centraal adres
worden aangeleverd.
een andere optie is gebruik te maken
van indoviduele thuisbezorging.

Alle zendingen zijn conform de
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Op aanvraag
kunnen we u een AVG proces
conformiteitsovereenkomst sturen

U levert de adreslijst aan en wij
zorgen voor de rest. Levering wordt
uitgevoerd door lokale posterijen. Wij
houden u op de hoogte gedurende
iedere stap van het afleverproces.
Met thuisbezorging hoeft u
zich geen zorgen te maken
over:
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• Het regelen van en betalen
voor een magazijn
• Het verpakken en
verzenden
van alle gift boxes
• Het afhandelen van retouren
en inkomende zendingen
• Het verstrekken van tracking
informatie per gift box

NIEUWE INTRODUCTIE
INSPIRATIE GIFT BOX
The Promo Distributor lanceert met trots haar
nieuwe catalogus! Dit jaar wilden ze het extra
speciaal maken door een powerbank aan het
pakketje toe te voegen.
De slogan “Promo Power” wordt dit jaar gebruikt
in social media campagnes, ondersteund met
enkele direct mail campagnes.

Toevoegingen:
Extra brochures kunnen aangeleverd
worden en aan de set toegevoegd.

P322.012
Aluminium 5.000 mAh zakformaat powerbank
Personalisatie:
Logo in tampondruk op powerbank
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 19,

95

NIEUWE INTRODUCTIE
INSPIRATIE GIFT BOX
Nieuwe producten voor Folio, de nummer 1
distributeur van kantoorbenodigdheden. Zij staan
bekend om hun innovaties en top klantenservice.
De nieuwe catalogus is met wat extraatjes
verstuurd. Ontvangers van deze bonusbox waren
laaiend enthousiast.

Toevoegingen:
Brochures kunnen door u
aangeleverd worden en door ons
aan de set worden toegevoegd.

P302.111
3-in-1 sleutelhanger kabel

P329.109
Bamboe draadloze oordoppen

Personalisatie:
Logo in tampondruk op de sleutelhanger

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op de pouch

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 20,

95

BLIJF FIT
INSPIRATIE GIFT BOX
Jepson is niet zomaar een accountantskantoor.
Vorig jaar stonden ze in de top 10 beste
werkgevers.
De meeste werknemers werken thuis. Jepson
heeft een 'Blijf fit' geschenkset bij ieder van hen
laten bezorgen met daarin ook een persoonlijk
kaartje met een uitnodiging voor een online
workout.
“Wat zit er in de doos:

P239.435
Veiligheids LED armband

P453.785
rPET sporthanddoek en hoes

P330.387
Activity tracker Move Fit

Personalisatie:
Logo in tampondruk op band

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op de pouch

Personalisatie:
Gepersonaliseerde sleeve

Maak het extra persoonlijk:

Gift box

Persoonlijke brief in A4 formaat,
dubbelzijdig geprint

Deze Stay Healthy box was
thuisbezorgd bij iedereen

*
*
Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Extra persoonlijk:
Een custom sleeve
om het doosje van
de activity tracker
en ingepakt in
cadeaupapier, voor de
finishing touch.

Extra persoonlijk:
Een persoonlijke brief
op A4 formaat in het
pakketje

Prijs voor afgebeelde set al vanaf:

€ 29,

50

BLIJF FIT
INSPIRATIE GIFT BOX
Plantengroothandel Futura geeft om de
gezondheid van haar medewerkers. Deze maand
zijn zij een fitness challenge gestart.
Iedereen ontving thuis een geschenkset met de
login voor de challenge, een activity tracker en
oordopjes ter ondersteuning bij de oefeningen.

BEST WORKOUT ROUTINES

T R A I N AT H O M E
Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

Extra persoonlijk:
Een gepersonaliseerd A6
kaartje bij de gift box.

P330.791
Stay healthy met temperatuursensor
Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op de band
Gepersonaliseerde sleeve

P329.011
Liberty draadloze oordopjes in oplaadcassette
Personalisatie:
Logo in tampondruk op de oplaadcassette
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 42,

50

BLIJF FIT
INSPIRATIE GIFT BOX
De vaklui van 16/61 werken op lokatie aan
monumentale gebouwen. Met hun gepersonaliseerde
drinkfles en bedrukte lunchbox kunnen ze hun eigen
spullen makkelijk herkenen.
Blije gezichten tijdens lunch!

Extra persoonlijk:
Naam gegraveerd op de dop
van de fles, zodat altijd bekend
is wiens fles het is.

P436.770
Impact borosilicaat glazen fles met bamboe deksel
Personalisatie:
Logo in zeefdruk transferop de stoffen band
Naam in CO2 gravering op bamboe deksel
Gepersonaliseerde sleeve

P269.560
Glazen lunchbox met bamboe deksel, transparant
Personalisatie:
Logo in digitale transfer op stoffen band
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Price
Prijs voor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 32,

50

POSITIEVE IMPACT
INSPIRATIE GIFT BOX
De Water Care Foundation zamelt geld in om de
zeeën plastic-vrij te houden. Het recente benefiet
diner was een groot succes.
Donateurs kregen een geschenkset thuis
gestuurd met daarin 2 producten uit de IMPACT
collectie.

100% gerecycled:

Deze portfolio is gemaakt van 7
gerecyclede flessen en heeft 4
liter water bespaard.

100% gerecycled:

Deze laptophoes is gemaakt van
16 gerecyclede flessen en heeft 10
liter water bespaard.

Maak écht Impact
Duurzaamheid begint bij transparantie.
Met de IMPACT collectie willen we een
eind maken aan greenwashing en het
échte verhaal van duurzaamheid vertellen.

P788.035
Impact AWARE™ RPET 15.6”laptophoes

P774.175
Impact AWARE™ RPET A5 portfolio

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op laptophoes

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op portfolio

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Prijs
Pricevoor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 34,

50

POSITIEVE IMPACT
INSPIRATIE GIFT BOX
Investeringsmaatschappij Atlantique richt zich op
bedrijven die bijdragen aan het oplossen van
's werelds grootste uitdagingen.
Voor de aankomende conferentie is daarom een
geschenkset samengesteld met daarin items uit
de IMPACT collectie.

Extra persoonlijk:
Elegant effect met
borduring van het logo

100% gerecycled:

Deze producten zijn gemaakt
van gerecycled katoen

Maak écht Impact
Duurzaamheid begint bij transparantie.
Met de IMPACT collectie willen we een
eind maken aan greenwashing en het
échte verhaal van duurzaamheid vertellen.

P762.543
Impact AWARE™ Recycled katoenen
draagtas

P453.305
Impact 6 panel 280gr gerecycled katoenen
cap met AWARE™ tracer

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op de tas

Personalisatie:
Logo in borduring op de cap

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Price
Prijs voor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 14,

50

BEDANKT!
INSPIRATIE GIFT BOX
Koperland transport heeft een hectisch jaar achter
de rug en dat zal nog wel even zo blijven. Aan
de chauffeurs werd daarom een Bedankt! box
overhandigd bij aanvang van een ieders shift. In
de box zat een brief van het management met de
aankondiging van een extra vakantiedag voor de
chauffeur en een luxe 10W speaker.

P328.351
Baia 10W draadloze speaker

Extra persoonlijk:
Een persoonlijke A4 brief bij de gift box

Personalisatie:
Logo in tampondruk op speaker
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 44,

95

BEDANKT!
INSPIRATIE GIFT BOX
Stichting Unity ondersteunt senioren in de
regio met dienstverlening zoals het doen van
boodschappen of even op bezoek gaan. Als
bedankje, ontvangen alle 180 vrijwilligers een
mooie powerbank met hun eigen naam erop
gegraveerd.

P322.242
Aluminium 18W 10.000 mAh PD Powerbank

Extra persoonlijk:
Individuele naam gravering
op iedere powerbank.

Personalisatie:
Logo in laser gravering op de powerbank
Individuele naam in laser gravering op de
powerbank

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Price
Prijs voor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 32,

95

WELCOME
INSPIRATIE GIFT BOX
IT bedrijf Pixels groeit snel en er worden
regelmatig nieuwe collega's voorgesteld. Om
ze te verwelkomen heeft Pixel een 'Welkom'
geschenkset ontworpen, met daarin praktische
producten voor dagelijks gebruik, een
brochure en wat snacks voor de eerste (online)
vrijdagmiddag borrel.

What’s in the box:

P308.853
Ontario 5W draadloze oplader met
penhouder

P436.613
Clima lekvrije vacuümfles met stalen dop

P300.093
Digitale privacy kit

Personalisatie:
Logo in tampondruk op oplader
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in digital print rondom op de fles
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in tampondruk op product box
Gepersonaliseerde sleeve

Maak het extra persoonlijk:

P302.383
Ontario 6-in-1 oprolbare kabel
Personalisatie:
Logo in tampondruk op item

Gift box

Brochures of levensmiddelen kunnen door u
aangeleverd worden en door ons aan de set
worden toegevoegd.

*
*
Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Extra persoonlijk:
Eigen ontwerp full
colour sleeve om het
productdoosje

Toevoegingen
Brochures of
levensmiddelen kunnen
door u aangeleverd
worden en door ons
aan de set worden
toegevoegd.

Prijs voor afgebeelde set al vanaf:

€ 47,

50

WELKOM
INSPIRATIE GIFT BOX
Kobalt levert armaturen en heeft distributiecentra
door heel Europa. In vrijwel ieder land hebben
zij een eigen kantoor met verkopers. Nieuw
personeel sturen zij een mooie geschenkset om
ze welkom te heten in de Kobalt familie.

Extra persoonlijk:
Gravering van een item
met Light up logo effect,
laat uw logo stralen.

P308.791
Light up logo pen houder met 5W
draadloze oplader

P432.931
Light up logo koffiebeker

P300.321
Light up Logo draadloze muis

P773.011
A5 Deluxe notitieboek met slimme
opbergvakken

Personalisatie:
Logo in laser gravering op oplager

Personalisatie:
Logo in laser gravering op beker

Personalisatie:
Logo in laser gravering op muis

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op
notitieboek

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Prijs
Pricevoor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 58,

50

WELKOM
INSPIRATIE GIFT BOX
Stichting Waterworld neemt introductie van
nieuw personeel serieus. Geen 2e kans om een
1e indruk te maken. Een welkomstpakket wordt
bij iedere nieuwe werknemer thuis afgeleverd
voordat men begint aan de nieuwe job.
Een goed begin is het halve werk.

Extra persoonlijk:
De gift box kan
worden bedrukt
met bedrijfslogo
en een passende
tekstregel.

P610.965
X3 pen smooth touch

P773.215
A5 hardcover notitieboek

P436.755
Lekvrije waterfles met rvs dop

P788.085
Magnetisch sluitende 15.6” laptop
sleeve PVC-vrij

Personalisatie:
Logo in tampondruk op clip

Personalisatie:
Logo in zeefdruk op notitieboek

Personalisatie:
Logo in zeefdruk rond op fles

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op laptop
sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Prijs
Pricevoor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 23,

95

IETS TE VIEREN!
INSPIRATIE GIFT BOX
Ace Vito is een leverancier in sportmaterialen. Voor
hun 5e lustrum hebben ze iets spectaculairs voor
hun medewerkers in petto: Naar Barcelona om een
wedstrijd van de FC in het stadion bij te wonen!
Om te 37 werknemers te informeren hebben zij hen
een Bobby rugtas in een mooie full color gift box
cadeau gedaan waarin een brief zit met de details
van de reis.

Extra persoonlijk:
Een gepersonaliseerde A5
notitie bij de gift set.

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

P705.292
Bobby Hero Regular
Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op rugzak

Prijs
Pricevoor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 69,

95

IETS TE VIEREN!
INSPIRATIE GIFT BOX
Lunchroom Dot viert het tweejarig bestaan. Op
social media werd een campagne gelanceerd,
om het ultieme Dot-sandwich moment te delen.
Deelnemers konden een vaccumfles met speaker
winnen. Dankzijdeze campagne groeide Dot’s
bezorgdienst met 65%.

Extra persoonlijk:
product verpakt in cadeaupapier
voor een feestelijk tintje.

P433.452
Isoleerfles met draadloze 3W speaker
Personalisatie:
Logo in laser gravering op fles
Gepersonaliseerde sleeve
Cadeaupapier

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Price
Prijs voor
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 25,

95

ONLINE VERGADERING
INSPIRATIE GIFT BOX
Pebbles is een vooraanstaand marketingbureau.
De meet-up met hun marketeers wordt dit jaar
onine gehouden.
Allen ontvangen een geschenkset met
uitnodiging, handige goodies voor een perfecte
ervaring. Een hoofdtelefoon, een waterfles en
een notitieboek.

What’s in the box:

P329.142
JAM draadloze hoofdtelefoon

P433.441
Lekvrije waterfles met metallic dop

Personalisatie:
Logo in tampondruk op de hoofdtelefoon
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk rond op de fles
Gepersonaliseerde sleeve met individuele
naamprint

P774.021
P610.750
Softcover PU notitieboek X8 metallic pen
met gekleurde accent rand
Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer
op notitieboek

Personalisatie:
Logo in tampondruk op
clip

Maak het extra persoonlijk:

Gift box

Persoonlijk A5 kaartje,
dubbelzijdig bedrukt

Eric’s online vergadering box is bij hem
thuis bezorgd

*

Extra persoonlijk:
Individuele naamprint
op de fles of de sleeve

*

Extra persoonlijk:
Een bedrukt A5 kaartje
toegevoegd aan de set

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Prijs voor afgebeelde set al vanaf:

€ 34,

95

WEB EVENEMENT
INSPIRATIE GIFT BOX
Nautilus herenmode informeert haar retailers
over duurzame toevoegingen aan de collectie in
een online evenement met een keynote speaker.
De genodigden ontvingen een persoonlijke gift
box met alle details over het evenement en wat
hippe goodies.

Extra persoonlijk:
Een gepersonaliseerde
sleeve om de
productverpakking

P329.212
Nevada Bamboe draadloze 3W speaker

P773.921
P610.589
A5 kurken notitieboek Moderne bamboe pen

P302.873
Ontario 3-in 1 kabel met oprolmechanisme

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op de speaker
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk
transfer
op notitieboek

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op kast

Personalisatie:
Logo in zeefdruk
transfer op pen

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 47,

50

ONLINE WORKSHOP
INSPIRATIE GIFT BOX
The Art factory houdt online workshops voor
creatieve vaardigheden. Nieuwe workshops
kunnen op een beveiligd online platform
gevolgd worden. Studenten ontvangen ieder
een welkomstpakket met Art Factory gifts, een
studiebrochure en de toegangscode.

Toevoegingen:
Brochures of levensmiddelen
kunnen door u aangeleverd
worden en door ons aan de
set worden toegevoegd.

P432.834
PLA cup coffee to go 380ml

P773.314
Standaard hardcover PU A5 notitieboek met stylus pen

Personalisatie:
Logo in digitaaldruk rondom op cup
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in tampondruk op notitieboek
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 19,

95

WORK @ HOME
INSPIRATIE GIFT BOX
Het e-commerce team van Savar Cosmetics
werkt vanuit huis. Het management heeft
een thuiswerkset samengesteld voor alle
thuiswerkers.
De hoofdtelefoon is een hit bij de dagelijkse
Zoom-meetings en de extra muismat met oplader
een welkome bonus.

Extra persoonlijk:
Een gepersonaliseerd A5
kaartje bij de gift set

P329.151
Over ear werk hoofdtelefoon met kabel

P308.941
Muismat met 5W draadloze oplader

Personalisatie:
Logo in tampondruk op hoofdtelefoon
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk op muismat
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 42,

50

WORK @ HOME
INSPIRATIE GIFT BOX
Aan alle 47 medewerkers die thuis
werken heeft Datacore wat nuttige
producten gestuurd. Een feel good
geschenkset is samengesteld in de
huisstijl, met het bedrijfslogo op
de producten en een persoonlijk
bericht aan iedere medewerker.
Missie volbracht!”

Extra persoonlijk:
Een CO2 gravering heeft een subtiel
maar indrukwekkend effect

P301.132
Rena UV-C sterilisatie box met 5W
draadloze oplader

P328.229
Bamboo 3W draadloze speaker

P436.380
Infuserfles met bamboe dop

P329.232
Dakota bamboe draadloze
hoofdtelefoon

Personalisatie:
Logo in CO₂ gravure op box

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op speaker

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op dop

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op
hoofdtelefoon

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 95,

00

BRIEVENBUS SETS
INSPIRATIE GIFT BOX
Jonge ondernemer Taha Umar had een
fantastisch eerste jaar. Mede dankzij de injectie
van investeerders n.a.v. zijn crowdfunding actie.
Om ze te bedanken stuurt Taha hen een
brievenbuspakketje met een presentje en een
bedankkaartje.

Extra persoonlijk:
Een
gepersonaliseerd
A5 kaartje bij de
gift set

P322.229
Kurk en tarwestro 5000 mAh zakformaat powerbank

P820.879
ECO kurk RFID mini portemonnee

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op powerbank
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op portemonnee
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Brievenbus
proof:
Deze box past
door de standaard
brievenbussen

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 24,

95

BRIEVENBUS SETS
INSPIRATIE GIFT BOX
Online reisbureau Agent had het lastig tijdens het
reisverbod. Maar alles komt langzaam weer op
gang.
Voor komende zomer ontvangen de eerste 100
klanten die online een vlucht bij Travel boeken
thuis een gift box met reis-goodies en 2 repen
chocolade.

Toevoegingen:
Brochures of
levensmiddelen kunnen
door u aangeleverd
worden en door ons
aan de set worden
toegevoegd.

P820.042
Standaard aluminum RFID kaarthouder

P786.002
Comfort travel set

Personalisatie:
Logo in tampondruk op kaarthouder
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op hoes

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Brievenbus proof!
Deze box past
door de standaard
brievenbussen
mailboxes

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 16,

95

RELAX @ HOME
INSPIRATIE GIFT BOX
Een groot deel van de medewerkers werkt vanuit
huis en zij kregen daar een kleine verrassing
voor het aankomende vakantie weekend. In de
geschenkdoos zat een kurketrekker, een schort
en overnwant en een receptenboekje met daarin
L.J.'s favoriete gerechten.

What’s in the box:

P911.051
Vino sommelier kurkentrekker

P262.835
Deluxe canvas ovenwant

P262.825
Deluxe canvas keukenschort

Personalisatie:
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer k op want
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in zeefdruk transfer op schort

Maak het extra persoonlijk

Gift box

Brochures of levensmiddelen kunnen
door u aangeleverd worden en door
ons aan de set worden toegevoegd.

Deze relax @ home box was aan alle
thuisadressen verstuurd

*
*
Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Toevoegingen:
Brochures of
levensmiddelen kunnen
door u aangeleverd
worden en door ons
aan de set worden
toegevoegd.

Extra persoonlijk:
De ovenwant is
bedrukt met het
bedrijfslogo en met
een gepersonaliseerde
sleeve om de verpakking

Prijs voor afgebeelde set al vanaf:

€ 39,

95

RELAX @ HOME
INSPIRATIE GIFT BOX
Roque heeft een reputatie als het gaat om
bedrijfsfeesten. Dit jaar gaat het helaas niet door
maar dat betekent niet dat werknemers met lege
handen staan. Iedereen ontving op het huisadres
een gift box om thuis een klein feestje te bouwen!

Extra persoonlijk:
Een gepersonaliseerde
sleeve om de
productverpakking

P940.063
Deluxe boter kaas en eieren spel

P911.072
Vino 3-delige sommelierset

P911.082
Herbruikbare RVS ijsblokjes 4st

Personalisatie:
Logo in tampondruk op spel
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in tampondruk op kurkentrekker
Gepersonaliseerde sleeve

Personalisatie:
Logo in tampondruk op doosje
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 27,

95

RELAX @ HOME
INSPIRATIE GIFT BOX
Fabriq Meubelmode heeft zich vorig jaar
vooral toegelegd op online verkoop. Om de
eindejaarsverkopen dit jaar te stimuleren
ontvangt iedere klant vanaf een bepaalde
besteding een Relax@home gift set. Een geste
die gewaardeerd wordt door hun klanten.

Extra persoonlijk:
Een all-over print
geeft een luxe
uitstraling

P940.073
Deluxe mikado/domino in houten doos
Personalisatie:
Logo in tampondruk op houten doos
Gepersonaliseerde sleeve

P263.201
Cocoa chocolade fondue set
Personalisatie:
Logo in CO2 gravering op houten houder
Gepersonaliseerde sleeve

Deze gift box is ontworpen om u te inspireren.
Een gift set is verkrijgbaar voor elke doelgroep. Voor elk budget. Voor elke gelegenheid.
We staan klaar om u alternatieven te geven voor producten, personalisatie en prijzen.
Dropshipping is niet beschikbaar voor landen buiten de EU
*Prijzen zijn indicatief en afhankelijk van gekozen items en personalisatie-opties.

Pricevoor
Prijs
for above
afgebeelde
gift setset
starting
al vanaf:
from:

€ 32,

50

DIT MAGAZINE IS U AANGEBODEN DOOR:

