cadeaumakers voor bedrijven

Verras uw
medewerkers
met een
kerstmarkt!

UNIEK MVO ASSORTIMENT

S TA P P E N P L A N
VOORAFGAAND

Een combinatie van A-merken
zoals Rituals & MVO artikelen
mét voorraad garantie.

Bepaal het budget, kies gewenste datum en wij plannen een locatiebezoek.

UITNODIGING
Uitnodiging/cadeaubon op maat gemaakt inclusief tekst en logo zonder
registratie van naam en om persoonlijk uit te delen of te versturen.

ALTERNATIEF VOOR AFWEZIGEN

DAG VAN DE KERSTMARKT

Ook voor afwezigen wordt een

Sfeervol ontvangst, lekker shoppen in een ongedwongen sfeer

alternatief geschenk verzorgd.

met catering & entertainment en direct cadeaus meenemen naar huis.

NAZORG
Verzending nabestellingen, rapportages.
Alternatief niet-aanwezigen, donaties aan goede doelen en evaluatie.

Keuze uit een kerstpakket of via
de webshop.
NAAR UW WENSEN
Er kan van alles aangepast
worden. De decoratie,
uitnodiging, shoppers en nog
veel meer.

VOLLEDIG ONTZORGD
Elke kerstmarkt heeft een
eventmanager die samen met
een deskundig team u op de
hoogte houdt van het proces
en volledig ontzorgt.
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HOE WERKT HET?
• Met de uitnodiging/cadeaubon kan elke deelnemer in een kort tijdbestek
zijn of haar cadeaus uitzoeken, die overzichtelijk zijn gepresenteerd.
• Het te besteden aantal punten staat vermeld op de cadeaubon.
• Alle producten zijn voorzien van een nummer en prijs (aantal punten).
• De deelnemer vult zijn of haar keuze in en verzilvert de cadeaubon bij de
registratiebalie (bijbetaling is mogelijk).
• Samen met de Trendz-medewerker worden de ingevulde gegevens
nagelopen en de bestelling wordt gereed gemaakt.
• Na controle van de bestelling ontvangt de deelnemer de gekozen
cadeaus in een duurzame tas inclusief (garantie)bewijs.

Cadeaubon

Wil je een trad

Vul hier je keuze
Nummer:

n

in twv 350 punte

Punten:

Subtotaal:

Aantal:

.........................

...................................................

Naam:...........................................

...................

Huisnummer:.........

Postcode:

............................

...................................................

Email adres:..........................

:

Totaal aantal punten

WA A R O M E E N
KERSTMARKT?
Uw medewerkers kiezen zelf hun kerst- of eindejaarsgeschenk
in een gezellige setting. Ondertussen kan iedereen, samen
met collega’s, genieten van een hapje en een drankje. Het
assortiment op de kerstmarkt bestaat uit een grote diversiteit
aan cadeaus. Zo is er volop keuze voor al uw personeel en gaat
iedereen naar huis met een cadeau naar wens!

WA A R O M T R E N D Z ?
• 
Meer dan 10 jaar ervaring in het organiseren van kerstmarkten voor bedrijven.
• 
Official b2b-partner Rituals cosmetics.
• 
Specialist in het ontzorgen
(van het begin tot het eind).
• 
Onderscheidend in het selecteren van kwalitatieve- en verrassende cadeaus.
• 
Sterk in het creëren van sfeer
en beleving.
• 
Deskundig in het maken van overzichtelijke en toegankelijke presentaties.
• 
Goede nazorg (service- & garantieregeling).
• Rituals belevingsplein met demonstraties.

cadeaumakers voor bedrijven

Meer dan 10 jaar
ervaring in het
organiseren van
kerstmarkten
voor bedrijven

cadeaumakers voor bedrijven

Deze klanten gingen u voor
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