Omdat uw relaties ertoe doen!

Passende Geschenken wil samen met u, uw
zakenrelaties en medewerkers een gevoel
van waardering geven.
Gedurende het jaar zijn er verschillende
momenten om uw klanten en medewerkers
te laten weten dat u uw relatie met hen
waardeert. Een geschenk waar over
nagedacht is, is hierbij op zijn plaats.
Wij bieden u geen 10.000 producten aan
maar gaan graag voor u op zoek naar iets
speciaals.

Passende geschenken heeft meer dan
10 jaar ervaring met gerenommeerde
leveranciers uit Europa. Kwaliteit en
originaliteit staat hoog in ons vaandel. Om
binnen dit aanbod het juiste geschenk voor
u te vinden leren wij u graag beter kennen.
Neem contact op voor een vrijblijvende
afspraak:
T: 070 - 205 73 85
E: info@passendegeschenken.nl

Kerstpakketten

De gouden schatkist
28 artikelen

€ 50,00

Goud zwarte rijkdom
43 artikelen

€ 50,00

De houten kerstboom
22 artikelen

€ 20,00
Alle prijzen in deze folder zijn gebaseerd op een afname van 50 stuks, exclusief BTW, verzendkosten en personalisering.

Hartelijk dank!
Jouw inzet is hartverwarmend.

4 harten van chocolade met marsepein

€ 2,20

Topkwaliteit lekkernijen

Kistje met 8 truffels

€ 10,80

Mooie fles met
likeurvulling naar keuze

€ 13,64

Marsepein in chocolade,
16 stuks verpakt in
reiskoffertje

€ 9,66

Gadgets
Sticky Pouch
De Sticky Pouch is een handig zakje
voor achterop je telefoon. Met de
zelfklevende achterzijde kan de Sticky
Pouch op zowel je telefoon als op
een beschermhoesje worden geplakt.
Gemaakt van duurzaam siliconen en
past op bijna alle telefoon modellen
met een platte achterzijde.

€ 0,75

Sound Grenade
Bluetooth (V 3.0) speaker met een
sportief siliconen designer jasje en
carabijnhaak.
Draadloos bereik tot minimaal 10
meter van het gekoppelde apparaat.

€ 14,95

Slim 5000
Licht gewicht en ultra dun design,
met de deze powerbank kan je zeer
goed voor de dag komen!
Niet alleen zijn elegante uiterlijk mag
er wezen, de powerbank heeft een
vermogen van 5000 mAh.

€ 14,95

Kijk voor meer mogelijkheden op www.passendegeschenken.nl

Handige innovaties voor wining en dining
Rapid Ice Wijnkoeler RVS
Dit sieraad op uw tafel zorgt voor
actieve koeling van uw wijn
• Actieve koeler, zonder ijs • Koel na 5
minuten • Bewaren in het vriesvak
• Geen overvolle koelkast

€ 29,95

Ook te verkrijgen als champagne koeler

Bread & Dip
Met de Bread & Dip serveert u
brood in stijl.
• Geschikt voor alle soorten brood
en dip’s • Brood serveren in stijl •
Bamboe snijplank • Brood en dips
handig bij elkaar • Snijplank te
gebruiken als deksel

€ 19,95

Fruitschaal bamboe
Ecologisch verantwoord!
• Fruitschaal uit bamboe in appelvorm.
• Plat als onderzetter geleverd. • In een
handomdraai om te bouwen naar fruitschaal.
Afmeting 26 x 28.5 x 1,8cm

€ 11,50

Kijk voor meer mogelijkheden op www.passendegeschenken.nl

Combineer uw geschenk met een mooie fles wijn,
cognac of champagne.
Terrazas de los Andes betekent
letterlijk: terrassen van de Andes.
Iedere druivensoort wordt hier
op zjin eigen perfecte hoogte
gecultiveerd. De Cabernet
Sauvignon op 980m hoogte,
de Malbec op 1.067m hoogte,
Charonnay op 1.200m en de
Torrontes op een niveau van maar
liefst 1.800 meter hoogte! Hierdoor
en door het pure smeltwater van
het Andes gebergte uit zich dit in
bijzondere wijnen.

Al meer dan 260 jaar
staat Moët & Chandon
synoniem voor de meest
bruisende momenten in
het leven. Als ‘s werelds
grootste champagnehuis,
brengt Moët een gevoel
van magie en feest
dat elke gebeurtenis
bijzonder maakt, altijd
en overal. Of het nu
die extra sprankeling
is op de rode loper bij
de meest prestigieuze
filmawards en festivals
of het vieren van een
historische gebeurtenis
als het oplichten van het
Vrijheidsbeeld op haar
120ste verjaardag in New
York, Moët is absoluut de
wereldwijde expert of
celebration.

Prijzen op aanvraag

Hennessy is de nummer
één cognac ter wereld
en wordt genoten in
de hipste clubs, van
New York tot aan Tokyo
en in de meest chique
zakensociëteiten
van Londen tot aan
Moskou. Al in 1798
groeide Hennessy uit
tot ‘s werelds grootste
eaux-de-vie handelaar
en in 1817 bestelde de
koning van Engeland,
George IV een ”cognac
excellent, âgé et de
couleur pâle” bij het huis
Hennessy. Hiermee is
de ”Very Superiour Old
Pale” (V.S.O.P.) cognac
geboren. Hennessy
lanceerde eveneens het
kwaliteitsniveau X.O.
(extra old).

