Verras uw
medewerkers
met een
cadeaushop
en event

CADEAUSHOP
Gemakkelijk, mooi kerstdesign, verrassend, eenvoudig en ook nog gezellig!
Laat uw medewerkers thuis hun kerstcadeau kiezen, in een op maat gemaakte
cadeaushop voor uw bedrijf met aflevering aan huis of op (meerdere)
bedrijfslocatie(s).
VOOR IEDER WAT WILS
Omdat smaken nu eenmaal verschillen. Kies een of meerdere cadeaus op basis
van punten.
NAAR UW WENS
Webshop volledig voorzien van uw logo en kerstboodschap. Bovendien kan de
uitnodiging ook op maat gemaakt worden. Extra optie: toevoeging in het pakket
een bedankkaart of bij de uitnodiging een extra cadeau(tje) als verrassing.
DUURZAAM EN GOEDE DOELEN
De verpakkingen en de verzending, duurzaam denken en goed doen.
KLANTVRIENDELIJK & VEILIG
Voldoet aan AVG, Ideal bijbetaling mogelijk en gratis reminder service.

Assortiment met meer dan
200 Ritualsproducten

Stappenplan
Concept; Brainstormen over trends en ontwikkelingen die basis kunnen vormen voor het
kerstgeschenk.
Design; Op basis van de ideeën van de geschenkenmakers worden uiteenlopende voorstellen
geselecteerd en uitgewerkt tot aantrekkelijke, onderscheidende cadeaus.
Assortiment; Met zorg ontwikkelen de cadeaumakers een productassortiment van kwalitatief
hoogwaardige producten. Deze producten worden gecombineerd binnen passende thema’s.
Productie; Op verschillende locaties in binnen- en buitenland worden de producten geproduceerd
en verpakt. Een groot gedeelte van het inpakken wordt gedaan door medewerkers van lokale
sociale werkplaatsen.
Logistiek; Een naadloze logistieke operatie is voor de Trendz cadeaumakers van topprioriteit. Onze
klanten zijn verzekerd van tijdige levering, ongeacht de fase van het seizoen.

HOE WERKT HET?
1. VOORAFGAAND
• Bepaal als werkgever het budget per medewerker en het geefmoment
• Kies uit de volgende online cadeau keuze systeem

Levering naar keuze
Geschenken kunnen gestuurd
worden naar huisadres of
feestelijke bedrijfslocatie(s).

Eigen logo
Een logo van uw bedrijf kunt
u terug laten komen op de
website

Responsive design
Webshop ook beschikbaar op
mobiele apparaten

a Cadeaushop met levering aan huis
b Cadeaushop met levering op locatie
c Cadeau-event met levering op locatie inclusief een
sfeervolle en feestelijke uitgifte door Trendzteam.

Eigen voorwoord
Verwelkom of bedank uw
medewerkers met een eigen
voorwoord.

2. UITNODIGING
Sfeermakende
banner

• Kies een uitnodiging (kaart, digitaal of met extra feestelijk geschenk
• Lever tekst en logo aan voor ontwerp uitnodiging/cadeaubon
• Verstuur of overhandig persoonlijk de uitnodiging/cadeaubon met
inlogcode aan elke medewerker
3. ONLINE TRENDZ CADEAUSHOP
• Log in, vul je gegevens in en zoek je cadeau(s) uit
• Verzilver je cadeaubon door bevestiging van bestelling
• Ontvang je cadeau(s) op de afgesproken locatie, datum en tijd
4. NAZORG
Rapportages, afhandeling niet-verzilverde cadeaubonnen, goede doelen
en evaluatie.

Voor ieder wat wils
Luxe geschenken voor hele
budget, goed doel en/of belevenis

NIEUW! Keuze uit
geselecteerde
cadeaupakketten.
Laat uw medewerkers kiezen
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uit 2 tot 12 cadeaupakketten.
Kies uw waarde en wij doen u
een voorstel met belevenissen,
goede doelen en verrassende
cadeaupakketten.

cadeaumakers voor bedrijven

WA A R O M
TRENDZ?
• Meer dan 8 jaar ervaring in het
aanbieden van online cadeau keuze

• Onderscheidend in het selecteren van
kwalitatieve- en verrassende cadeaus

systemen
• Uniek en professioneel in het organiseren
• Official b2b-partner Rituals
cosmetics met uitgebreid

van uitgiftes i.c.m.
kerst- en nieuwjaarsborrels

assortiment Ritualsproducten
• Goede nazorg
• Specialist in het ontzorgen
(van begin tot eind)

(klantenservice & garantieregeling)

cadeaumakers voor
bedrijven

Deze klanten gingen u voor
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