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Kerstmagazine 2020 vol inspiratie
Met trots presenteren wij u het kerstmagazine 2020. Hierin geven wij u alvast een preview van al het moois en
lekkers dat dit jaar te kiezen valt. Net even anders dan het standaard aanbod.
In ons assortiment hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Zowel in de food- als de non-food producten bieden
we aansprekende en populaire thema’s aan.
We zijn ervan overtuigd dat u uw medewerkers en relaties naar volle tevredenheid kunt belonen voor hun
inzet, of loyaliteit in het afgelopen – uitzonderlijke – jaar. Dit kan met een pakket via DeReclamedragers.nl/
kerstpakket. Zoals u van ons gewend bent kunnen deze pakketten worden gepersonaliseerd en worden
voorzien van een logo.
Kerst is een speciaal moment in het jaar, een moment van bezinning en terug kijken op het afgelopen jaar maar
zeker ook het moment om plannen te maken voor het komende jaar.

90%

ENERGIEBESPAREND

LED
WARM
WIT

KERSTVERLICHTINGSSET
VOOR VLAGGENMAST
Veel gebruikt voor professionele toepassingen
- 320 LED lampjes, warm wit
- Geschikt voor buiten
- Kabel 12 meter
- Strengen (6 m) los vervangbaar
- Nylon koord 8 meter
Waarschuwing:
1. De set niet aansluiten op netvoeding, zolang deze nog in
de verpakking zit.
2. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
3. Vermijd beschadiging aan isolering kabels.
4. Kabels, stekker en transformator kunnen niet los worden
vervangen.
5. Deze verlichtingsset kan niet met andere sets worden verbonden.
6. De LED lampjes kunnen niet los worden vervangen.

Tip: kerstverlichtingsset
Met een kerstverlichtingsset in de vlaggenmast brengt u uw bedrijf in de juiste sfeer
voor de feestdagen (DeReclamedragers.nl/kerstverlichtingsset).
Met deze opvallende eyecatcher kan niemand om uw bedrijfspand heen!
Deze set is te gebruiken in elke vlaggenmast. Door de dubbel geïsoleerde
bedrading en LED verlichting heeft deze set een langere levensduur.
Bovendien is de lichtopbrengst, vanwege de grootte van de lampjes, groter.
Uitval, of verlies van sterkte behoren definitief tot het verleden.
Laat u inspireren, blijf gezond en wees lief voor elkaar!
Martin van Vliet
De Reclamedragers
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KERST OP
ZIJN BEST?
Traditioneel, professioneel
maar wel van deze tijd!

We zijn uitermate bedreven in het bedenken, ontwikkelen,

Denk bijvoorbeeld aan een cadeau in jouw huisstijlkleuren

samenstellen en smoel geven aan jouw kerstpakket.

al dan niet voorzien van bedrijfslogo en/of pay-off,

Dit doen we niet alleen bedreven, maar ook met plezier,

een creatieve uiting op een mooi fooditem die jouw

passie en de juiste zorg!

bedrijfsthema symboliseert of een maatwerkverpakking om
toch subtiel te laten zien wie de gever is. Het zijn manieren

Binnen dit traject hebben wij een aantal (voor)waarden en

om met het kerstpakket te raken, waarbij wat ons betreft

criteria die ten grondslag liggen aan onze werkwijze.

het succes altijd zit in de details.

Volledig ontzorgen dat is onze zorg!

Wij maken geen onderscheid in kleine of grote opdrachten.

Jouw gemak en beleving staat bij ons centraal. Het is

Wij zien iedere aanvraag, ongeacht vrijblijvendheid, budget,

uiteraard helemaal afhankelijk van de mate waarin jij dat zelf

wensen en eisen als een uitdaging om voor jou het beste

wilt, maar voor ons is het vanzelfsprekend dat wij dit doen

neer te zetten! Vraag ons om advies, dat geven wij graag.

van A tot Z. Vanaf het eerste contact tot en met de aftersales.

Ondanks de vele mogelijkheden die er zijn houden we wel

Wij kijken naar de behoeften en wensen van de doelgroep,

van duidelijkheid en eenvoud. Dus we zeggen wat we doen

de bruikbaarheid, de duurzaamheid en de actualiteit van de

en we doen wat we zeggen!

producten. Hierbij geven we advies op maat zowel passend
als verrassend!

Simpelweg zijn er een viertal opties die vorm geven
aan onze aanpak:

In je eigen jasje
Naast bovenstaande punten die vooral betrekking hebben

1

Bezoek onze showroom

op de behoefte van de ontvanger, is het van net zo’n groot

Wij ontvangen je graag in onze vernieuwde showrooms in

belang dat we kijken naar jouw behoefte als gever van

Tilburg of Moordrecht. Hier presenteren wij een uitgebreid

het geschenk. Wat wil je naast het tonen van erkenning

assortiment aan losse geschenken c.q. non-food artikelen.

en waardering nog meer uitdragen? Welk gevoel wil

Deze geschenken zijn met zorg en aandacht geselecteerd. Dat

je overbrengen? Aandacht, duurzaamheid, verrassing,

biedt jou enorm veel vrijheid. Het non-food item is de basis

blijdschap of een gelukwens? Of wil je dat je geschenk in

van het kerstpakket. Van hieruit zullen wij, binnen je budget,

ontwerp, kleur en taal echt een verlengstuk is van jouw

passende en lekkere fooditems selecteren uit een ruim

organisatie, bedrijfsvisie of bedrijfswaarden?

assortiment van dranken en spijzen en komen we met elkaar
tot een mooi en goed gevuld pakket. Als je geen pakket wilt

Het kan allemaal en niets is te gek! Jouw behoefte staat

geven met food, maar gewoon een mooi op zichzelf staand

immers centraal. Met een eigen grafische afdeling met de

cadeau dan is ons ruime relatiegeschenkenassortiment een

beste designers en meer dan 35 jaar ervaring in de branche

extra mooie aanvulling op de keuzemogelijkheden die er al

van relatiegeschenken en promotionele artikelen staan

zijn. Hierdoor heb je dus nog meer keuzevrijheid! Inspirerende

we garant voor een kerstpakket in je eigen jasje!

thema’s en kleurstellingen maken van ieder artikel een mooi
geschenk voor medewerkers of relaties.
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2

Stel je pakket samen via onze gebruiksvriendelijke

website www.kerstpakket.expert.
Als je liever vanachter je bureau op het werk of thuis op de
bank op je gemak de kerstpakketten wilt samenstellen, dan
kan dat uiteraard ook. Op onze website kun je gemakkelijk
een kerstpakket samenstellen uit een keuze van meer dan
3000 artikelen. De onderverdeling van non-food, food, thema,
dranken en populaire items zorgt voor een duidelijk overzicht.
3

Selecteer je favoriete non-food en wij doen de rest

Als jij zelf wel de koers wilt bepalen, maar daarna niet te veel
wilt nadenken over de verdere invulling en finetuning dan

Kort samengevat nog even alle voordelen op een rij
Į Volledig ontzorgen van A tot Z - jouw gemak en beleving
centraal!
Į Non-food item centraal - hiermee maak jij het verschil!
Į Kwalitatief hoogwaardig assortiment - ruim, trendy en
actueel!
Į Maatwerk en personalisatie – pakket in een eigen jasje!
Į Transparante en concurrerende prijzen – omdat jij
gewoon de zekerheid wilt hebben dat jij waar krijgt voor
je geld!

kan dat ook. Ons ervaren team staat klaar om op basis van
jouw cadeaukeuze en verdere briefing een onderscheidend
en verrassend voorstel te maken.
4

Maak je keuze uit een van onze geselecteerde

pakketten
Wanneer je zo min mogelijk werk of energie wilt steken in het
uitzoeken van een pakket en je liever gaat voor een pakket dat
uiteraard wel met juiste aandacht is samengesteld, dan ben je
bij ons ook aan het juiste adres. Door de jarenlange ervaring
van ons team en het juiste gevoel voor feestelijkheid weten
we ieder jaar weer een aantal pakketten samen te stellen
waar je niets meer aan hoeft te doen.

Play Ben je gelijk enthousiast over een product?
In deze preview presenteren wij onze nieuwe non-food
collectie. Zoals elk jaar zullen de nieuwe items als eerst
uitverkocht zijn. Wil je niet misgrijpen als je straks het
kerstpakket komt samenstellen, reserveer dan a.u.b.
direct. We bestellen dan alvast het non-food artikel voor je
en vullen we het kerstpakket later aan met food-artikelen
als je langs komt in onze showroom.
Kerst Special | 5

Kerst Special | 6

REIZEN & TASSEN
Ik ga op reis en neem mee…
Een kerstpakket met een mooie trolley of tas is een geschenk dat vaak jarenlang meegaat. Daar heeft de ontvanger echt iets
aan! Of het nou voor een weekendje weg is, een verre reis of gewoon voor een dagtrip: een koffer of tas komt altijd van pas!
We bieden een erg breed assortiment aan van trolley tot rugtas, van koeltas tot weekendtas en van sporttas tot toilettas.
Ook kan je denken aan items zoals paspoorthouders en coffee-to-go-bekers.
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INTERIEUR
Sfeer creëren? Dit thema bevat de meest trendy woonaccessoires
die sfeer, warmte en gezelligheid toevoegen aan ieder huis!
Zeker met de kerstdagen is het fijn om dat beetje extra gezelligheid
in huis te creëren. Een item uit dit thema is een perfect geschenk
voor iedere organisatie, voor hem en haar. De items zijn gemaakt
van verschillende materialen zoals hout, velvet, staal en bamboe.
Een cadeau uit dit thema staat garant voor
een warme lach op het gezicht!
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Do it yourself

Kerst weetjes
Wist je dat....
...tweede Kerstdag is ontstaan omdat het
dienstpersoneel op Eerste Kerstdag moest werken.
De volgende dag waren ze vrij en kregen ze eten mee
voor de familie.
Uit die traditie is het kerstpakket ontstaan.

...de kerstboom een liter per dag drinkt.
Tijdens de eerst week dat je een echte kerstboom in je
huis plaatst, heeft deze net iets minder dan een liter
water per dag nodig om mooi te blijven. Natuurlijk
geven wij de kerstboom allemaal veel te weinig water,
waardoor hij veel sneller zijn naalden verliest.

...onze kerstverlichting te zien is tot in de ruimte.
Alle straten hangen vol met kerstverlichting en in veel
wijken zijn de versierde gevels en bomen niet op één
hand te tellen en dat merken ook de mannen van Nasa.
In december geven de satellietbeelden dat weer.

…er ieder jaar bijna 60 miljoen kerstbomen worden
gekweekt speciaal voor kerst?

...in Canada er een postadres is waar kinderen brieven
voor de Kerstman naartoe kunnen sturen.
Ze krijgen ook echt antwoord. Wil je ook een brief van
de Kerstman? Zijn adres is: Santa Claus, North Pole,
Canada HOH OHO.
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RECEPTEN VOOR DE FEESTDAGEN

Glühwein

Warme
chocolademelk
met oreo

à ½ liter water

à 1 fles (lekkere) rode wijn

à 500 ml melk

à slagroom als garnering

à 1 kaneelstokje

à 250 ml port

à 2-3 eetlepels cacao

à suiker naar smaak

à 6 kruidnagels

à 1 el suiker

à 4 oreo’s

à 3-4 pimentbessen

à 2 citroenen

1

Zet de ½ liter water op samen met 1 kaneelstokje,

1

Maal de oreo koekjes in de blender of keukenmachine.

2

Verwarm de melk tot hij heet is maar niet kookt en

de 6 kruidnagels, de citroen (in partjes) en de pimentbessen of het pimentpoeder.

voeg de gemalen koekjes toe.
2

Breng dit aan de kook. Zodra het kookt nog een minuut

of 20 zachtjes laten pruttelen. Schenk het vocht door een

3

3

Verdeel de cacao over twee bekers. Voeg een beetje

warm water toe en roer tot een pasta. Giet de melk erbij.

zeef zodat je de kruiden er uit zeeft.
Voeg na het zeven een lekkere fles rode wijn bij,

4

gevolgd door 250 ml port en 1 el suiker. Dan alles goed men-

Voeg suiker en slagroom naar smaak toe.

Je kunt nog een koekje verkruimelen als garnering.

gen en het versieren met een stukje citroen. Heet serveren!

Mini meringuetaartjes
met frambozen en rozenwater
à 25 g gepelde pistachenoten

à 1 el poedersuiker

à ½ tl Souq rozenwater

à 4 schuimkransjes

à 125 g mascarpone

à 2 el gevriesdroogde

à 2 roombotercakejes naturel

à 75 g frambozen

à 100 g volle kwark
1

frambozen

Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de

à 4 stuks schuimkransjes
3

Snijd elk cakeje horizontaal doormidden. Verdeel de ca-

pistachenoten 2 min. op middelhoog vuur. Laat afkoelen op

kejes over serveerborden en besmeer de bovenkanten met

een bord en hak fijn.

de helft van het mascarponemengsel. Bestrooi met de helft
van de pistachenoten en helft van de rest van de gevries-

2

Klop met een garde de mascarpone en kwark los en

droogde frambozen. Leg er een schuimkransje op. Besmeer

meng de poedersuiker en het rozenwater erdoor. Verkrui-

met de rest van het mascarponemengsel en bestrooi met

mel de gevriesdroogde frambozen en meng de helft kort

de rest van de pistachenoten en gevriesdroogde frambozen.

door het mascarponemengsel.

Leg op elk cakeje een schuimkransje. Verdeel de verse frambozen op en rondom het torentje.
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BBQ & OUTDOOR
Bij dit thema mag iedereen de handen uit de mouwen steken. Je kan hierbij denken aan
items om buiten te koken, voor op survival of om te sporten. Op zoek naar een stoer
cadeau? Ons assortiment bevat onder andere een barbecue, barbecue-accessoires,
vuurkorf, schorten en tools. Deze items maken het wel erg aantrekkelijk om buiten
aan de slag te gaan.
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ELEKTRONICA
Een technisch snufje of gadget als geschenk? Wij bieden op het gebied van elektronica een heel breed
assortiment aan. Elektronica is niet meer weg te denken, wie wordt er nou niet blij van een nieuw trendy
item te krijgen waar je altijd iets aan hebt. De producten zijn handig te gebruiken in het dagelijks leven.
Van actioncamera’s tot speakers en van draadloze opladers tot draadloze oordopjes.
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Foodthema’s

Het Food Atelier is de proefkeuken en creatieve plek van waaruit alle producten en verpakkingen worden
ontwikkeld. Hier is de basis gelegd voor een breed assortiment waarin verschillende smaken, keukens en
gebruiksmomenten zijn vertegenwoordigd. Experimenteer, varieer en ontdek hoe gemakkelijk de Food Atelier
producten zich laten combineren met andere themalijnen.

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.
Kerst Special | 16

Collection
PREMIUM

BLACK

Tijd voor
cappuccino

Black

2020

Romige
schuimlaag

In de Black Collection wordt gewerkt met mooie productfotografie en een opvallend lettertype.
Dit zorgt voor trendy producten die in elk geschenkpakket gecombineerd kunnen worden.

Met elkaar aan de slag als team. Samen werkt het namelijk veel beter. Teamwork staat hier centraal. Inspirerende en
motiverende teksten staan stevig op de verpakking. Je ziet teamwork in diverse werkbranches voorbij komen.
Op die manier kan iedereen zich met deze lijn identificeren. Een stevige, stoere lijn voor echte teamplayers.
Kerst Special | 17

Kerst Special | 18

BIER & WIJN
Iets te vieren? Bij iedere feestelijke gebeurtenis hoort een gezellige borrel, wat de gelegenheid ook is! En bij een borrel mag een
lekker biertje of wijntje niet ontbreken. Ons assortiment bestaat uit veel soorten wijn (wit, rosé en rood) tot verschillende
speciaal bieren. Wil je het extra persoonlijk maken? Wijn of bier met je eigen etiket is ook mogelijk!
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SPECIALS &
NON ALCOHOL
Naast standaard dranken hebben we ook een ruim aanbod aan
speciale drankjes zoals limoncello, cocktails en likeuren. Voor als er
geen alcohol gewenst is, zijn er ook heerlijke sappen en alcoholvrije
drankjes of wijnen en zelfs alcoholvrije gin!
Kerst Special | 20
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HUISHOUDELIJK & KEUKEN
Wilt u graag een kerstcadeautje geven wat niet alleen leuk is maar ook praktisch?
Wij hebben een breed assortiment aan huishoudelijke artikelen die hier perfect voor
zijn! Deze producten zijn een aanvulling in ieder huishouden, zoals dienbladen, snij/
serveer planken, schaaltjes en servies. Uiteraard hebben we ook genoeg keuze in keuken
apparatuur met onder andere onze favoriet; de nieuwe chique koper producten!
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Laat tijdens de feestdagen je waardering blijken aan je medewerkers en bedank ze voor hun inzet van het afgelopen jaar met
deze chique producten. De prachtige grafische patronen in combinatie met sprankelend goud en pakkende complimenten
maken het een feestje om dit pakket uit te pakken. Wat je je medewerkers ook wilt meegeven. Dit pakket zegt eigenlijk alles:
MANY THANKS. You deserve this!

Biologische en vegetarische producten zijn onderdeel geworden van ons dagelijks eetpatroon en zijn dan ook niet weg te
denken uit het kerstpakket. Geniet van deze stoere lijn, met respect voor onze boeren en aandacht voor het gehele landbouwproces van zaaien tot oogsten en natuurlijk proeven. De metafoor naar organisaties en het bedrijfsleven is tevens snel
gelegd, want wie op het werk zaait zal oogsten en dat proeft ..eh.. smaakt naar meer!
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Foodthema’s

De Italiaanse keuken is verreweg de meest geliefde keuken ter wereld en daardoor ook een graag gezien thema binnen
Kerstpakketten. Wij hebben een stijlvolle verpakkingslijn ontwikkeld met veel oog voor detail.
De verpakkingen met sierlijke krullen en decoratieranden lijken zo uit een Italiaans delicatessenwinkeltje te komen.

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!

2020
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SPORT & WELLNESS
Kom in beweging of pak je relaxmoment. Met deze geschenken kan je beide kanten op. Allemaal positieve cadeaus om beweging
en vitaliteit te stimuleren. Ook wellness producten vallen vast en zeker bij iedereen in de smaak. Je collega’s, werknemers,
klanten of zakenrelaties, iedereen kan een heerlijk welverdiend rustmoment gebruiken.
Geef ze een oppepper zodat ze er daarna weer vol goede moed tegenaan kunnen.
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Make
it
personal
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Gepersonaliseerde producten
Speakers zijn een gewild item en

daarom een zeer geschikt geschenk. Met een
breed scala aan stijlen, ontwerpen en kleuren zijn
draagbare luidsprekers de ultieme keuze voor een
bedrijfsgeschenk. Klanten en werknemers zullen hun
gepersonaliseerde product meenemen en de speaker
dagelijks gebruiken. Speakers kunnen voorzien
worden van een eigen logo of slogan door middel van
bedrukking, een domingsticker, gravering of zelfs een
full colour bedrukking naar eigen ontwerp.

Handdoeken zijn een geweldig product
om te ontvangen en weg te geven. Er zijn diverse
soorten zoals badlakens, strandhanddoeken en
hammamdoeken. Badstof producten kennen vele
gebruiksmogelijkheden en kun je op verschillende
manieren personaliseren.
Handdoeken kunnen worden geweven op diverse
manieren en geborduurd of bedrukt worden met
verschillende druktechnieken. Ook is het mogelijk
om een handdoek volledig van eigen design te
voorzien door middel van een custom-made print.

Serveerplanken of snijplanken

zijn een echte musthave in ieder huishouden.

De houten plank is op het moment erg populair
en heeft een mooie uitstraling. Planken kunnen
middels een bedrukking of gravering voorzien
worden van een logo of boodschap.
De grootte, dikte, vorm en type hout zijn te kiezen.
Ze zijn te verkrijgen met of zonder handgrepen
en optioneel met groef. Naast de strakke design
planken bieden wij ook snij- en serveerplanken
met schors aan. Kortom... keuze genoeg.
Je kunt de plank niet mis slaan!

Trolley’s of reiskoffers zijn een luxe en

zeer praktisch geschenk voor relaties of medewerkers.
Naast standaard trolleys zijn er diverse mogelijkheden
tot het personaliseren ervan. Een trolley kan voorzien
worden van een kleine full colour doming in de speciale
uitkeping op de trolley. Ook een grote doming die
de trolley in zijn geheel zal vullen is mogelijk en zelfs
customized trolley’s zijn al vanaf 25 stuks mogelijk.
De trolley is onmisbaar voor de ontvanger bij het reizen
en met dit cadeau, voorzien van jouw logo, zal je bedrijf
ook meerdere malen per jaar de grens overgaan!
Kerst Special | 31

e

TR

boom t
el

EES

t

e
lk

L
FOR A

Plant nu een b o o m
voor later .

L

Wij vinden het ook belangrijk om bij te dragen aan de missie van Trees for All. Van elk verkocht product wordt daarom een
bedrag afgedragen aan deze stichting. De opbrengst gaan we besteden aan een duurzaam bedrijfsbos in Nederland.
Omdat Trees for All volgens het 1-2 tree principe werkt, worden er ook bomen geplant in het buitenland.

Foodthema’s

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. Versgebakken brood met olijfolie, olijven en serranoham. Dit is genieten!
Kerst Special | 32

Een ijzige wind giert om het huis, maar dat kan je er niet van weerhouden om toch naar buiten te gaan. Buiten koken in
deze koude omstandigheden geeft juist een kick. Terwijl de grill op temperatuur komt, geniet je met vrienden van een lekker
biertje. Rough & authentic heeft alles in zich voor de ultieme winter food experience.

2020

Een roadtrip is avontuur, vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Met de auto of een busje. Rondtrekken door Europa
of ga verder weg en maak een rondreis door de Verenigde Staten, Canada of Australië. In een stoere en tikje vintage stijl
genieten van wat je onderweg tegenkomt. Let’s go on a roadtrip!
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Mijn
Eigen
Kadootje

MijnEigenKadootje is hét kerstgeschenk waarmee je

Het geefmoment is een belangrijk moment. Daarom

jouw medewerkers zelf de vrijheid geeft om te kiezen.

hebben wij hiervoor een doosje ontworpen met een
leuke attentie.

à Jouw medewerkers kunnen zelf kiezen.
à Gepersonaliseerde webshop met inlogcode.

MijnEigenKadootje biedt de medewerkers enorme

à Unieke 360 graden view bij vele producten.

keuzevrijheid. Je gekozen budget wordt uitgedrukt in

à Eindeloos combineren, totdat het saldo op is.

klavertjes en hiermee kunnen de medewerkers volledig

à Wij regelen de logistiek.

zelf de besteding invullen.

à Helder, gebruiksvriendelijk én veilig.
MijnEigenKadootje heeft meer dan 1000 producten
Ondanks dat jouw medewerkers zelf hun geschenk

in de shop staan! Dit varieert van woonartikelen en

uitkiezen, wil je ze natuurlijk wel iets in handen geven!

huishoudelijke producten tot giftcards en goede doelen.
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GOED DOEL

Niet verzilverde

Er staan diverse

bonnen worden

goede doelen in

gecrediteerd.

de webshop.

GEEFMOMENT

HUIS-AAN-HUIS

PERSOONLIJK

De waardebon

Zowel de geef-

Persoonlijke

zit verpakt in

momenten als de

boodschap op de

een doosje met

kado’s worden

waardebon en

kleine attentie

thuis bezorgd.

webshop.

WEBSHOP

LOGO

ASSORTIMENT

EXTRA’S

Gepersonali-

Ook op het

Combineren in

Leuke extra’s en

seerd aan de

doosje en de

een zeer breed

DIY ideeën op de

hand van je

waardebon komt

assortiment

inlogpagina.

huisstijl.

je logo.
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Cadeaukaarten

Bij Cadeau Architecten vind je de leukste cadeaukaarten

Van een dinerbon tot een fashionbon tot een bon voor

voor elk moment. Wil je iemand verrassen met een cadeau

online winkelen. Wij hebben het allemaal!

waar de ontvanger écht wat aan heeft? Dan ben je bij ons

Denk hierbij aan:

aan het juiste adres. Wij bieden namelijk een zeer groot

à DinerCadeau

aanbod van diverse cadeaukaarten aan.

à Bol.com
à Zalando
à HEMA
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De keuze is reuze

Vind je het moeilijk om te bepalen welke cadeaukaart jij
cadeau wilt geven? Ben je bang dat de door jouw gekozen
cadeaukaart niet in de smaak zal vallen?
Zoek dan niet verder! Met deze Keuze Cadeaukaart kan
de ontvanger helemaal zelf bepalen voor welke cadeaukaart
hij/zij gaat.

Combinaties maken?
Cadeaubonnen in combinatie geven
met een kerstpakket of geschenk, alles is mogelijk!
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De kunst van het geven
Het geven van een geschenk aan jouw personeel, jouw zakelijke relaties maar ook privé aan jouw dierbaren ontstaat
uit de behoefte om te bedanken, te waarderen, te erkennen, te verbinden en te raken!
WIJ HELPEN JOU DAARBIJ met een ruim assortiment aan relatiegeschenken, promotionele artikelen, kleding,
persoonlijke accessoires, gadgets, kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en kunstgeschenken.

Maatwerk is onze kracht!
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UNIEKE PRESTATIES verdienen een UNIEKE AWARD!
Samen met kunstenaars, grafische designers en 3D ontwerpers ontwikkelen wij de tofste en mooiste awards in
verschillende materialen voor de meest uiteenlopende gelegenheden!!!
MAATWERK is onze KRACHT! Geïnspireerd op de identiteit of visie van jouw bedrijf,
waarbij jouw event en jouw ontvanger centraal staan!

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact op.

Kerst Special | 41

Promo artikelen
Sta je binnenkort op een belangrijke beurs of heb je een ander evenement en wil je écht een blijvende, professionele indruk
achterlaten met je bedrijf?
Nagenoeg alle promo artikelen zijn te voorzien van jouw logo, beeldmerk of slogan al dan niet in jouw huisstijl kleuren. Ook
leuk om mee te sturen bij een persoonlijke mailing.
We hebben het ideale promotieartikel voor iedere gelegenheid en elk budget in ons assortiment. Wij denken graag met
je mee voor een toffe gadget of ander idee, passend bij jouw wensen.

Kerst Special | 42

Drukwerk & Verpakkingen
Wist je dat wij ook alles op het gebied van drukwerk kunnen regelen?
Je kunt bij ons terecht voor druk en printwerk zoals flyers en visitekaartjes, maar ook voor producten zoals offertemappen en
kaarten. Alles waar inkt op kan. Wij regelen het.
Je kunt je eigen artwork aanleveren of wij kunnen het voor je ontwerpen. We adviseren je graag.
Samen met jou zorgen we ervoor dat er een passend product gemaakt wordt voor het doel dat je voor ogen hebt.

Voor elke gelegenheid is een kaartje op zijn plaats.
De mogelijkheden zijn eindeloos.
Naast een standaard kerstkaart kun je
bijvoorbeeld jouw eigen kerstkaart laten ontwerpen en
drukken voor in het kerstpakket.
Het leuke van een eigen ontworpen kaartje bij het
kerstpakket is dat je een persoonlijke boodschap stuurt.
Zo krijgt het pakket net dat extra persoonlijke tintje.
Wij zorgen dat de kaart mooi wordt bijgevoegd in het pakket.

Klein of groot, makkelijk of moeilijk; wij bieden u
graag de allerbeste verpakkingsoplossing. tot aan
promotionele verpakkingen en kerstverpakkingen.
Wil je een geschenk of kerstpakket extra speciaal
maken? Van een groot assortiment aan standaard
verpakkingen tot en met specials, op maat gemaakte
verpakkingen, tassen, blikken, cadeaupapier, noem
maar op.
Met verpakkingen in eigen ontwerp kun je een
geschenk, pakket of product meerwaarde geven.
Als je gebruik wilt maken van een unieke
verpakking ben je bij ons aan het juiste adres.
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In- & Outdoorreclame

De Reclamedragers
De Zwingel 7a
4926 DC Lage Zwaluwe
T. 010-2353070
info@dereclamedragers.nl
www.dereclamedragers.nl

