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We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!

DIT PAKKET BEVAT

1. LT95076 Basic wireless  

 charging pad 5W

2. LT90492 Earbuds set  

 square box

thuisadres door UPS.

Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

VANAF
25 SETS

€ 16,95
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 13,50

WORK FROM
HOME 

GIFT SET #1

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.
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DIT PAKKET BEVAT

1. LT90971 Phone clip stand

2. LT91729 Spray cleaner

3. LT91794 Mini click tin  
 peppermint box

thuisadres door UPS.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

WORK FROM
HOME GIFT SET.

GIFT SET #2

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

VANAF
25 SETS

€ 17,50
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 13,50
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UW 
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UW 
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Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!
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DIT PAKKET BEVAT

1. LT98763 Coffee to go  

 desk mug 180ml

2. LT87775 Ball pen Modena stylus

3. LT91715 Cleaner with  

 

thuisadres door UPS.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

WORK 
FROM 
HOME 
GIFT SET.

GIFT SET #3

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

VANAF
25 SETS

€ 21,50
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 16,00
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LOGO  
HIER

UW 
LOGO  
HIER

UW 
LOGO  

HIER

Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!
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U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

GIFT SET #4

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

VANAF
10 SETS

DIT PAKKET BEVAT

1. LT95093 Wood speaker 3W  

 & wireless charger 5W

2. LT91065 Notebook A6 PU

3. LT81485 Hand highlighter

4. LT8554 Balpen California 

thuisadres door UPS.

€ 39,95
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 27,75
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Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!
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KIDS AT 
HOME
GIFT 
SET.

GIFT SET #5

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

DIT PAKKET BEVAT

1. LT91539 Little piggy bank

2. LT92518 Kids drawing kit

3. LT90773 Tower & domino  

 game 36-pcs

4. LT90770 Puzzle tray

5. LT95200 Wasco play set

thuisadres door UPS.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

VANAF
25 SETS

€ 21,95
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 15,50
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Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!
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DIT PAKKET BEVAT

1. LT93244 Fitness resistance  

 band set

2. LT93242 Jumping rope

3. LT93236 Hand exercizer

4. LT93234 Fitness expander

thuisadres door UPS.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

FITNESS 
AT HOME
GIFT SET.

GIFT SET #6

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

VANAF
25 SETS

€ 24,50
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 18,75
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Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!
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DIT PAKKET BEVAT

1. LT91196 Smartphone  

 holder hands

2. LT51161 Oslo subli 300ml

3. LT90498 Earphones and  

 charging cable

thuisadres door UPS.

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

RELAX AT HOME 
GIFT SET.

GIFT SET #7

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

VANAF
25 SETS

€ 19,95
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 14,75
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UW 
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UW 
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Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!



1DIT PAKKET BEVAT

1. LT91163 Bluetooth  

 headphone Urban

thuisadres door UPS.

UW 
LOGO  
HIER

U heeft de mogelijkheid 

om in elk pakket uw 

eigen persoonlijke brief 

aan uw werknemers 

De getoonde prijs is een all-in prijs en geldt voor alle getoonde items. Producten worden geleverd als één pakket inclusief uw eigen 
persoonlijke brief. Deze actie is geldig t/m 29 mei 2020.

MUSIC
AT
HOME 
GIFT SET.

GIFT SET #8

VANAF
10 SETS

€ 27,50
INCL. BEDRUKKING IN 

1 KLEUR OP ELK ITEM
EXCLUSIEF
BEDRUKKING

€ 23,67

Deze producten + persoonlijke brief 
worden samen als pakket geleverd in 
een neutrale geschenkverpakking.

We hopen dat jullie allemaal 

veilig en gezond zijn. Als 

medewerkers vanuit huis 

werken, is het belangrijk 

om hen te motiveren en te 

bedanken. Een persoonlijke 

gift set voor hen en hun 

gezinnen die thuis wordt 

bezorgd, is dan de perfecte 

blijk van waardering.

Geef de bestelling en 

door. Wij zorgen voor de rest!


