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Door de (kerst)bomen het bos weer zien!
Kerstmis; het moment om waardering naar jouw medewerkers, klanten en andere relaties uit te
spreken. Want zeg nou zelf, een mooi, met zorg uitgekozen kerstgeschenk zegt soms toch meer dan
duizend woorden!? 

Maar zo'n succesvol kerstgeschenk of pakket samenstellen valt voor velen vaak nog niet mee. Zie jij
door de (kerst)bomen ook het bos niet meer? Wij helpen je graag! Zo hebben wij alvast een mooie
selectie gemaakt en de diverse mogelijkheden overzichtelijk voor je uiteengezet in deze Inspiration
Guide. Van standaard kerstpakket tot volledig custom kerstgeschenk, van het artwork tot de
distributie; wij regelen het allemaal. Voor elk budget, doelgroep en boodschap realiseren wij samen
met jou een geschenk dat indruk maakt!

Wil jij jouw collega's graag thuis verrassen met
een leuk kerstgeschenk? Wij verzorgen graag het
gehele traject van idee tot verzending voor je. 

Door de schoorsteen?

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 gewaardeerde personeel, klanten en/ of relaties kunnen
verassen!

Toch graag een beetje anders?

Wil je graag en gave custom made doos? 
Vraag dan even naar de mogelijkheden, prijzen en levertijden!

Inspiration room
Heb je nog een beetje meer hulp en inspiratie nodig?
We nodigen je graag uit voor een bezoekje aan de
Webo Inspiration Room. Bel of mail ons voor een
afspraak en wij zorgen ervoor dat de koffie klaar
staat! 



foodlines

Wat je overhoudt na een belevenis? Een mooie herinnering. En herinneringen neem je met je
mee. Wie kent niet de herinneringen aan witte winterdagen, kerst bij de kerstboom, feestelijke
eindejaarsfeestjes en tijd doorbrengen met vrienden. Dit gevoel wordt direct aangewakkerd in
de themalijnen Winter Moments en Winter Fuel. Omarm het ultieme kerstgevoel bij All I want for
Christmas of ga voor een feestelijk Celebration. 

belevenis

Ook op het gebied van lifestyle valt er te kiezen; zowel Japandi als Norden zijn opvallend
sfeervol. Een unieke belevenis geef je met Escape Room; alle verpakkingen bevatten raadsels,
puzzels of andere geheimzinnigheden. Uiteraard is er ook met passie gewerkt aan de
foodbeleving. Met dit jaar nog meer smakelijke, internationale culinaire ervaringen en heerlijke
nieuwe producten van hoge kwaliteit. 

Klik hier!
Benieuwd naar de inhoud van de
diverse themapakketten?? 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Foodlines-Belevenis.pdf
https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Foodlines-Belevenis.pdf


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, dit
is een belevenis.

Unieke beleving!
Een Escape Room als kerstpakket
Het Escape Kerstpakket is een box die je niet zo 1, 2, 3 openmaakt. Doordat het
escape kerstpakket een soort online escape room is die ook nog eens de
gespeelde tijd registreert, worden je medewerkers nog fanatieker dan ze al
zijn. De score wordt immers bijgehouden op ons digitale scorebord. Welke
medewerker krijgt dit jaar het snelst zijn kerstpakket open?

Combineer een mooie foodline met één of meerdere geschenken en verpak het in een passende
doos. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Inspiratie
foodlines



Let’s get this fire started! De passie voor lekker
grillen en eten spat van de verpakkingen af
door de mooie productfotografie. Fired Up is
een uitdagende, stoere uitbreidingslijn op
bijvoorbeeld de Taste collection om een tikje
eigenwijsheid, pit & vuur toe te voegen aan
verschillende geschenkpakketten.

foodlines

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!

Verpak je pakket eens in 
een mooie tas!



brand power
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!



RACKPACK WINE LIGHT
Een houten geschenkverpakking die
verandert in een tafellampje om de
stemming er goed in te brengen. De
bijgeleverde kabel en fitting kunnen
eenvoudig in je eigen houten
designlampje worden geïnstalleerd.

rackpacks
Rackpacks zijn houten (wijn)kisten met een dubbele functie. Geschikt om gekozen lekkernijen
op een mooie, duurzame manier te verpakken maar tevens inzetbaar als stijlvolle tapasplank,
dienblad, vogelhuis of lamp. Gemaakt van FSC hout.

RACKPACK CASA DE TAPAS - LARGE
Een houten geschenkverpakking voor twee flessen wijn
of heerlijke tapas. De voorkant van het bamboe bord
heeft vakjes voor tapas, de achterkant kan gebruikt
worden als snijplank. 

RACKPACK TRAY CHIQUE
Het model Tray Chique is een horizontaal
gedragen houten geschenkverpakking
voor één fles wijn. Na opening verandert
het in een dienblad. 

Sfeervol geschenk!



Ze zijn er altijd en overal: op ieder moment van elke dag, klaar om opnieuw te worden
ontdekt. Het zijn die kleine alledaagse routines die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Rituals
helpt je deze momenten bewust te beleven en herinnert je eraan om even een stapjeterug te
doen en ervan te genieten. Of het nu gaat om het nemen van een lang bad of het creëren van
een comfortabele sfeer met exclusieve geuren en parfums uit Azië, Rituals helpt je geluk te
vinden in de kleine dingen van het leven. Hieronder alvast een kleine greep uit het heerlijke
assortiment.

THE RITUAL OF KARMA

THE RITUAL OF MEHR

THE RITUAL OF AYURVEDA

THE RITUAL OF HOMME

THE RITUAL OF SAKURA

THE RITUAL OF HAMMAM



Past goed bij foodline

WellnessGIFTS| 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Japandi.pdf


Past goed bij foodline

GreenGIFTS| 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Go-Green.pdf


Past goed bij foodline

OutdoorGIFTS| 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Winter-fuel.pdf


Past goed bij foodline

Food & DrinksGIFTS| 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Tapas.pdf


Cosy at home

Past goed bij foodline

GIFTS| 

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/Winter-moments.pdf


make it personal 

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 bij zitten 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… 

Verras je klanten, personeel en relaties met een
paar custom made sokken in eigen huisstijl. Voeg
ze, als leuke gadget, toe aan een mooi kerstpakket
of stuur ze dit unieke kerstpresentje door de
brievenbus. Standaard worden de sokken geleverd
met een mooi full colour kopkaartje, ook volledig
opgemaakt in jullie eigen huisstijl. wil je het net iets
luxer door de sokken bijvoorbeeld in een mooi
bedrukt doosje weg te geven? Geen probleem!
Stuur ons je logo/ huisstijl en wij zorgen dat we met
een mooi ontwerp komen. 

Uniek

Voorzien van custom kopkaartje of custom
(verzend)doosje!



260 ml  

500 ml  

750 ml  

1000 ml  

Bedrukking >> Incl. full colour digital print 360 graden. 
Individuele persoonsnaam mogelijk!!

Dubbelwandig vacuüm geïsoleerde thermofles. De 100% lekvrije fles wordt geleverd in een mooie
geschenkverpakking. Door het vacuüm tussen de wanden blijven dranken langer op temperatuur.
Dranken blijven tenminste 12 uur warm of 24 uur koud.

Deze siliconen lus zorgt voor
extra draagmogelijkheden voor
de Swing flessen. Via de lus zijn
de flessen ook eenvoudig op te
hangen aan bijvoorbeeld een
karabijnhaak.

make it personal 

Marco

Individuele persoonsnamen mogelijk!

Baby, it's cold outside..



De SUITSUIT stickercase spinner is een compacte 4 wheels trolley van 56 x 36 x 20 cm (20 inch) met full
colour bedrukkingsmogelijkheden d.m.v. een hoogwaardige vinyl sticker op de voorzijde. De spinner is
gemaakt door SUITSUIT koffers en is qua kwaliteit niet te vergelijken met goedkopere alternatieven.
Deze variant is al te bestellen vanaf 10 stuks! Met dit artikel breng je gegarandeerd een prachtige
boodschap over! Ook individuele namen op iedere koffer mogelijk. 

make it personal 

tip!!
Verpak jouw kerstpakket eens in zo'n

gave stickercase i.p.v. in een
standaard doos!

 

Unieke  persoonsnaam 
mogelijk!

Let's stick together



Justdiggit

Bied jouw klanten, relaties of personeel een geweldige ervaring.
Creëer een langdurige verbinding tussen jouw bedrijf, de ontvanger en boom.
Verbind jouw duurzaamheidsstrategie met relatiegeschenken.

Check realtime impact op CO 2 -reductie, waterretentie, sociale impact en nog veel meer.
Draag bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
Communiceer eenvoudig jouw impact op jullie eigen website.

Maak van je relatiegeschenk een teruggave aan de natuur en onderneem concrete actie tegen
klimaatverandering. Bomen zijn de absolute kampioenen van deze strijd. Ze nemen CO2 op,
houden water vast en ondersteunen lokale gemeenschappen.

Je krijgt inzicht in geo-locatie, boomsoorten, CO 2 -vastlegging, waterretentie en je leert zelfs
de lokale boeren kennen. Voor de bomen die je cadeau doet. En voor degenen die je ontvangt.
Tot twintig jaar. Dat is een geschenk dat maar blijft groeien.

We zijn er trots op samen te werken met de superhelden
van Justdiggit om de planeet groener te maken en het
100% duurzame geschenk te creëren. Justdiggit deed
een belofte om Afrika binnen het volgende decennium
te vergroenen en heeft mensen over de hele wereld
geïnspireerd en in staat gesteld om mee te doen.

Justdiggit werkt nauw samen met lokale boeren en
gemeenschappen in Afrika om het droge land te
herstellen met bewezen vergroeningstechnieken zoals
Kisiki Hai, waarbij bomen worden teruggebracht. Zij zijn
degenen die de bomen terugkrijgen die we jou laten
schenken.

Klik hier!
Benieuwd naar de ervaring
die een ontvanger krijgt?

Geef eens een boom cadeau!

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/09/treebytree_gifting_experience-540p.mp4
https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/09/treebytree_gifting_experience-540p.mp4


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!

Samen voor het goede doel
Philadelphia en Gresbo; gewaardeerde partners!

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!



Of wil je graag persoonlijk de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op en
bezoek onze Webo Inspiration Room. De koffie staat klaar!

Nog niet overtuigd??
let it show...

Klik hier
Voor de virtuele rondleiding
door onze showroom

https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/LET-IT-SHOW.....mp4
https://webopromotion.nl/wp-content/uploads/2022/08/LET-IT-SHOW.....mp4


 sales@weboprom.nl
 www.webopromotion.nl
 036 767 0330


