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Met een mooi kerstgeschenk waar goed over nagedacht is laat je jouw
personeel klanten of relaties weten hoezeer ze gewaardeerd worden
Want een kerstpakket of geschenk is meer dan alleen een cadeautje
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Wij denken graag met je mee over het perfecte kerstpakket Van zorgvuldig
samengestelde kerstpakketten tot zelf combineren tussen etenswaren gadgets
en of cadeaukaarten de mogelijkheden zijn eindeloos Op maat gemaakt en
geheel volgens de laatste trends Natuurlijk bieden we je daarbij alle ruimte voor
een geheel eigen invulling Zo brengen we samen de betoverende magie van
kerst bij jouw medewerkers thuis
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Wij begrijpen namelijk heel goed
dat de huidige situatie waar we ons met zijn allen in bevinden vraagt om
creatieve oplossingen Wanneer het niet verantwoord of haalbaar is om uw
kerstpakketten persoonlijk aan uw personeel relaties en of klanten te
overhandigen helpen wij u graag met de distributie hiervan Verzamelen
verpakken en verzenden Webo Promotion ontzorgt

En met thuis bedoelen we ook echt thuis!
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En een mooi kerstpakket verdient een minstens zo mooie verpakking
Naast een uitgebreide keus aan voedingsmiddelen en gadgets bieden
wij tevens een ruim assortiment aan kerst en geschenkverpakkingen
aan Dankzij de vele verschillende soorten formaten kleuren en prints is
er altijd wel een verpakking die bij jouw pakket past Vraag ons naar de
mogelijkheden we helpen je graag
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#COSY
#BUITEN
Winters
en
warm.
Met
winterse
landschappen, houten chalets en typische
beelden uit de Scandinavische landen.
Maar ook prachtige panorama’s van
winterse gebieden komen voorbij. Buiten
wordt het hout gehakt om vervolgens
binnen een heerlijk warm haardvuur aan
te steken. Genieten van de winter en
daarna naar binnen met een warme mok
chocomelk!
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#INSPIRATIE
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#VAKMANSCHAP
#ROBUUST
Deze stijl is gebaseerd op de industriële
jaren ’20: Vintage labels, strak gesneden
tweedpakken, sigaret op de lip en het liefst
een whiskey in de hand. In Vakmanschap
zie je de harde werkers mentaliteit terug.
Beelden van arbeid worden afgewisseld
met materialen en labels die de jaren ’20
typeren. Hard werken wordt beloond met
heerlijke producten!
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#NOSTALGISCH
#SAMEN
Winterkost Wie houdt er niet van? Zeker na
een stevige wandeling door een winters
landschap. Dan verlang je naar heerlijke
winterkost.
Een
kom
dampende
erwtensoep, een stoofpotje of natuurlijk
ouderwets lekkere stamppot. Dat zijn de
ingrediënten voor een goede maaltijd. Op
z’n Hollands met Delfts blauwe tegeltjes en
tekeningen van grachtenpandjes. Het
water loopt je in de mond bij het zien van
de aantrekkelijke fotografie van winterkost.
Aanschuiven maar!
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#GEZELLIGHEID
#GENIETEN
Waan jezelf in een klein Spaans dorpje
waar je onverwacht een gezellig tapas
barretje hebt ontdekt. Er hangt een
gezellige sfeer en in de keuken worden de
lekkerste tapas bereid. Muzikanten maken
zich
klaar
voor
een
avondvullend
programma
met
Flamenco
muziek.
Ondertussen wordt de tafel volgezet met
heerlijke tapas. Versgebakken brood met
olijfolie, olijven en serranoham. Tijd voor en
met elkaar. Dit is genieten!
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#INNOVATIEF
#WAARDERING
De mooiste en leukste complimenten om
te geven en te ontvangen. Stijlvolle,
chique
én
speelse
verpakkingen
uitgevoerd in donkerblauw en zwart met
goud accenten. Daar word je blij van! De
CMPLMNT verpakkingen bevatten mooie
complimenten waar je blij van wordt.
Maar met de augmented reality techniek
komen de complimenten tot leven! Zo
voel je je extra gewaardeerd! Download
de Zappar app en scan de afbeeldingen.
Voor IOS en Android.
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#DUURZAAM
#MVO
Go Green staat voor lekker en gezond
genieten. Vegan is hot en veel producten
uit deze lijn zijn dus ook veggie. 2021 wordt
het jaar van de groente en fruit. De
producten
van
kerstpakketten
zijn
weliswaar niet direct bij de groenteboer te
vinden, maar combineren wel prima voor
maaltijden en tussendoortjes. De balans
tussen gezond en lekker eten is belangrijk.
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen
aan de missie van Trees for All. Van elk
verkocht product wordt daarom een
bedrag afgedragen aan deze stichting.
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#OUTDOOR
#STOER
Trek je jas en stevige schoenen aan en ga
lekker naar buiten! De natuur in te voet of
op je fiets. Alleen of samen. Een frisse neus
halen! Ga erop uit in je eigen omgeving of
trek verder weg. Outdoor is een stoere lijn
die draait om het naar buiten gaan. Lekker
even naar buiten!
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#CUSTOM
#PERSOONLIJK

Wilt u uw werknemers of relaties dit jaar echt verrassen en waarderen
met een origineel kerstcadeau? Dan is een custom made kerstgeschenk
een super origineel idee. Wat te denken van een volledig custom made
trolley of (sport)tas, te vullen met een smakelijk kerstfood-pakket en leuke
gadget. Of een mooi strandlaken, warme sokken of stoere wintermuts
volledig in eigen huisstijl? Webo Promotion helpt graag met meedenken
en het visualiseren van mooie persoonlijke gifts.
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De Foute Kersttrui...
Van grapje naar must have relatiegeschenk!

Op zoek naar een origineel en opvallend
kerstgeschenk Wat te denken van een eigen
foute kersttrui op maat Een traditie die ooit
begonnen is als grapje maar die inmiddels niet
meer weg te denken is gedurende kerst Ga je
voor een extra fout design of heeft stijlvol jouw
voorkeur
Laat je verassen met een prachtig custom
ontwerp en zorg ervoor dat jouw personeel en
relaties er warmpjes bijzitten deze winter
Liever een warme muts shawl handschoenen
of set gave slippers Of ga je gewoon voor een
complete set Voeg custom items toe aan het
kerstpakket deel ze uit tijdens het kerstdiner of
bedenk een gave social media foto challenge
De mogelijkheden zijn eindeloos het resultaat
onvergetelijk
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KERST2021
Op elk potje past een dekseltje..

Geef met de Tistéane zonnedeksels een tweede leven aan glazen potten en verander ze in
milieuvriendelijke buitenlampen op zonne energie
Compatibel met de meeste potten mayonaise mosterd augurken groenten jam honing
draadloos en volledig autonoom dankzij een geoptimaliseerd zonnepaneel Overdag slaat
het de energie van de zon op Wanneer het begint te schemeren zet je de lamp aan met
een simpele aanraking van de vinger op het zonnepaneel
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Versier de tafel of tuin met gezellige lichtjes of
schijn wat extra licht op een leuk relatiegeschenk
Te voorzien van jouw eigen logo voor een nog
persoonlijker tintje
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#BRANDS

Uiteraard kunnen wij, naast de met zorg samengestelde thematische
foodpakketten, ook de bekende A-merken leveren. Heerlijk genieten van
een beker echte chocomel, romige Campina slagroom, krokante Lays
chips of een glas Hertog Jan bier. Stel een eigen pakket samen of voeg
toe aan een (deel van een) themapakket!
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Philadelphia en Gresbo gewaardeerde partners!
Al jaren werken wij samen met zorginstelling Philadelphia te Zeewolde en inclusief
Gresbo groep Nunspeet. Deze partners bieden uiteenlopende vormen van
arbeidsmatige dagbesteding aan voor hun cliënten. Het werk dat zij voor ons
uitvoeren is eenvoudig en routinematig. De cliënten leren samenwerken en werken
aan een doel. Ze krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben zodat zij zich
kunnen ontwikkelen en groeien. Arbeidsmatige dagbesteding kan mensen soms ook
helpen om werkfit te worden en om een stap te maken richting betaald werk.
Met de hulp van onze partners Philadelphia en Gresbo zorgen wij er voor dat jullie
kerstpakketten en eindejaarsgeschenken netjes verpakt op het gewenste moment
afgeleverd worden! Vele bedrijven uit de regio gingen je al voor!
Met voeding die, na het verpakken overblijft, ondersteunen wij graag namens jullie
de Voedselbank. Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Samenwerken met Webo Promotion?
Alle voordelen op een rij!
- Jarenlange samenwerking en contact
met sociale werkplaatsen.
- Opslagruimte voor jullie pakketten.
- Eigen assemblage ruimte; wij kunnen
in elke gewenste maand inpakken.
- Wij zijn flexibel.
- Wij ontzorgen en regelen alles omtrent
transport.
- Samen voor het goede doel!
- We werken duurzaam!

#Ontzorgen

#KERST2021

#SHOWROOM

Nog niet overtuigd?
Of wil je graag persoonlijk de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact
met ons op en bezoek onze inspirerende showroom. De koffie staat klaar!

