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Hét ultieme kerstgeschenk
Hét ultieme kerstgeschenk waarmee je jouw bedrijf dit
jaar mee kunt voorzien zijn kerstpakketten met
positieve producten én de Pluimpjes; de leukste
complimentenkaartjes! Het is een attent kado die een
ander enorm gewaardeerd laat voelen. Dit past perfect
bij de kerststemming en motiveren jouw collega’s en
relaties om het nieuwe jaar positief met elkaar te
beginnen!

In de webshop vind je een groot assortiment aan
verschillende kadopakketten vol met leuke goodies
en Pluimpjes producten! Neem bijvoorbeeld het kerst
verrassingspakket of relatie kadopakket; beiden gevuld
met positieve kado's waarmee je bij jouw collega’s en
relaties de grootste glimlach op het gezicht tovert.

Een ander ideaal geschenk om te geven is het collega
kadopakket. Dit pakket heeft allerlei lieve en positieve
Pluimpjes, een To-Do notitieblok en keuze uit
verschillende magneten. 

Alle kadopakketten in de shop zijn tof om te geven, ook
wanneer je je aan een budget wilt houden. En alles
wordt altijd als een kado ingepakt indien gewenst!

Welk cadeaupakket geef jij als kerstgeschenk dit
jaar? Ontdek het ruime assortiment aan Pluimpjes,
stationary, stempels en nog veel meer in de shop! 

Ho Ho Ho! Liefs op papier wenst jou een vrolijk
Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar! 

Wat zijn Pluimpjes
Pluimpjes zijn complimenten-, en motivatiekaartjes met
positieve teksten. De kaarten zorgen voor een glimlach en
goed gevoel! 

Het is bijna zo ver! Wat gaat het jaar toch snel, want het is
alweer bijna Kerst. Ieder bedrijf herkent zich er wel in:
'het voorbereiden van kerstgeschenken voor het gehele
bedrijf'. Wat is een leuk kerstgeschenk om te geven?
Lees snel verder voor hét ultieme kerstgeschenk aan
collega’s en relaties! 

It’s The Most Wonderful Time Of The Year!
De kerstdrukte is langzaam aan het beginnen. De eerste
gezellige kerstmuziek heb ik al gehoord en alle mooie lichtjes en
versieringen poppen al op! Daarbij is iedereen druk bezig met het
uitzoeken van hét perfecte kerstcadeau, waaronder vele bedrijven
en organisaties. Voor collega’s en relaties is een kerstgeschenk
bedenken misschien wel het moeilijkste in het lijstje kerstcadeaus. 

Ben jij de uitverkorene dit jaar met het uitkiezen van
kerstgeschenken voor jouw collega’s en relaties? Ben je jezelf
suf aan het bedenken wat een leuk en origineel kado is om te
geven binnen jouw bedrijf? 

Geef een kerstpakket vol complimenten en positiviteit
cadeau!

Complimenten, waardering, bedankjes, motivatie en positiviteit.
Allemaal punten waar je een persoon mee kunt verblijden. Vooral
op de werkvloer wordt het gewaardeerd. Een simpele 'goed bezig!'
of 'ga zo door! kan de dag van jouw collega en relatie maken. 

Qua relatiegeschenken doen kerstpakketten met allerlei leuke
producten erin het altijd goed, is voor ieder persoon leuk en
handig om te krijgen. Daarbij kun je pakketten in grote getale
bestellen en heb je zo iedere collega en relatie voorzien van een
mooi en persoonlijk cadeau. 

WAT IS HÉT ULTIEME KERSTGESCHENK
VOOR COLLEGA’S EN RELATIES? 
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