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Kerst 2020



2020 is een raar jaar, hoe laat je juist tijdens Kerst weten dat je 
de inzet van jouw medewerkers hebt gezien en waardeert? Of hoe bedank 
je je klanten voor wederom een succesvolle samenwerking?

Wij als giftexperts weten hoe jij je medewerkers en klanten kunt raken. Wij 
helpen je graag met inspiratie voor leuke eindejaarscadeaus en tips hoe je 
jouw klanten en medewerkers in het zonnetje kunt zetten.

Lees snel verder!



PRINCESS KOFFER 
 CABINSIZE
2020 was niet het jaar van de tripjes, maar 2021 
hopelijk wel.  Verras je medewerkers daarom 
met een fotokoffer om de goede vibe erin te 
houden. Wil je echt uitpakken? Voeg een leuke, 
positieve, boodschap toe. Bijvoorbeeld een 
bedankje voor ieders inzet en een beloning, in 
de vorm van een paar extra vakantiedagen, om 
volgend jaar écht even bij te tanken.

• Lever een mooi eigen ontwerp aan 
• Met 4 zwenkwielen en een cijferslot
• Geschikt als handbagage

GLAZEN
Mooie glazen zijn áltijd goed. Verras jouw 
relaties met een mooie set champagneglazen 
om te toosten op het volgende jaar. Of geef 
de kerstborrel een extra touch door elke 
 medewerker een glas met eigen naam te 
geven, leuk én coronaproof! 

• Mogelijkheid om op ieder glas een  
andere naam te zetten

• Wil jij jullie logo op het glas? Geen 
 probleem!

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/tas-met-naam-en-foto/koffer/princess-traveller-fotokoffer
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/glazen-graveren


TOBLERONE
Wie wordt er niet blij van (een berg) chocola? 
Deze Zwitserse klassieker met eigen naam 
erop is altijd een leuke verrassing.

• Verschillende maten beschikbaar: 100 
gram, 200 gram, 360 gram of 4,5 kilo. 

• Klassieke wikkel met persoonlijke touch

Tip
Hoe wil je jouw medewerkers hun 
kerstgeschenk overhandigen?

De kans is groot dat fysiek 
 samenzijn dit jaar niet lukt.  
Verras door een cadeau aan  
huis te laten bezorgen.

Wil je jouw waardering uitspreken? 
Op dit cadeau is ook plaats voor 
een persoonlijke boodschap.

Plaats voor jullie logo

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/toblerone


Puzzel
Lekker puzzelen is toch wel de trend van 
2020 geworden. Ouderwets vermaak in 
de eigen veilige omgeving. Een super leuk 
eindejaarscadeau dus om 2020 positief af te 
sluiten. Maak het puzzelplezier nog leuker 
door een eigen teamfoto aan te leveren 
waarbij een verborgen boodschap naar voren 
komt als de puzzel klaar is!

• Beschikbaar in verschillende formaten: 30 
stukjes, 96 stukjes, 120 stukjes, 250 stukjes, 
500 stukjes of zelfs 1000 stukjes! 

• Tot 250 stukjes past het door de brieven
bus

Milka Giftbox
Ook de liefde van medewerkers en klanten 
gaat door de maag. Verras ze daarom met 
deze heerlijke box met 20 gevulde pralines. 
Op dit cadeau is er ook nog eens ruimte voor 
een mooie teamfoto of logo.

• Past door de brievenbus
• Keuze uit bloemetjes of hartjes chocolade

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/search?q=puzzel
https://www.yoursurprise.be/chocolade-cadeau/zeg-het-met-milka


Mega Milka reep
Size does matter! Deze mega reep is door 
het grote formaat een echte eyecatcher. Wij 
weten zeker dat iedereen benieuwd is wat er 
in die grote doos zit als de bezorger aanbelt. 

• Met 9 repen Milka chocolade
• Met naam en persoonlijke boodschap

Tip
Laat zien dat ieders inzet  
is gezien

Mensen die thuiswerken maken 
zich waarschijnlijk zorgen dat 
hun inzet niet gezien is. Dit is hét 
moment om die angst/zorg weg 
te nemen. 

 Wist je dat 
het geven van persoonlijke 
cadeaus niet tijdrovend is?

YourSurprise is gespecialiseerd 
in het, op grote schaal, maken 
van gepersonaliseerde cadeaus 
mét persoonlijke boodschap. Wij 
zorgen er zelfs voor dat iedereen 
zijn eigen geschenk thuis kan 
ontvangen. 

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/fr/chocolat/milka-personnalise/mega-tablette-milka


CELEBRATIONS
Iets te vieren? Dat doe je op smakelijke wijze 
met met deze feestelijke champagnefles 
gevuld met heerlijke Celebrations!

• Beschikbaar met verschillende thema’s 
• Gevuld met verschillende chocolaatjes 
• Met logo en per stuk met naam  

gepersonaliseerd.

VERKADE  
CHOCOLADEREEP
Deze klassieker zal zeker in de smaak vallen. 
Lekker opvallend met een boodschap in een 
hippe gepersonaliseerde wikkel. Keuze uit 
verschillende smaken en thema’s. 

• Past door de brievenbus
• Beschikbaar in verschillende smaken: 

hazelnoot, puur en melkchocolade 
• Beschikbaar in verschillende thema’s
• Ook beschikbaar in een giftbox met twee 

smaken: puur en melkchocolade

Bekijk Bekijk

Plaats voor jullie logo

Iedere reep een eigen naam

https://www.yoursurprise.be/chocolade-cadeau/celebrations-fles
https://www.yoursurprise.be/verkade-chocolade/verkade-chocoladereep-bedankje


DRINKFLESSEN
Voldoende drinken is belangrijk. Deze drink
flessen zijn superhandig, en ook nog eens 
ontzettend leuk.  Je kunt ze voorzien en een 
persoonlijke touch waardoor zo’n functio
neel cadeau nog meer wordt gewaardeerd! 

• Verschillende soorten zoals onder andere 
de thermosbeker of de waterfles (luxe, 
bamboe of aluminium) 

• De thermosbeker houdt tot 6 uur lang 
warm, de flessen houden je drankje zelfs 
24 uur koel en 12 uur warm.

MOKKEN
Geef iedereen zijn of haar eigen mok cadeau, 
dan krijg je ook niet de vraag bij de koffie
automaat “van wie was welke mok nu ook 
alweer”? Of maak je thuiswerken nog leuker 
door iedereen zijn of haar eigen mok op te 
sturen. 

• Beschikbaar in verschillende vormen, 
 soorten en maten. Onder andere:  
keramieken mok, emaille mok, kelk
vormige mok, kleine mok

• Over het algemeen geschikt voor in de 
vaatwasser en magnetron

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/schoolspullen/drinkfles
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/mok-bedrukken


DRANK
Geef een toast op afstand cadeau! Bedank 
jouw medewerkers of relaties voor de fijne 
samenwerking met een heerlijke alcoholi
sche versnapering met een zelf ontworpen 
etiket. Persoonlijk, uniek én lekker.   

• Lever een compleet eigen design aan voor 
op de deksel of als persoonlijk etiket

• Mogelijkheid om de deksel te bedrukken 
op hout of op chromaluxe. De deksel kan 
ook gegraveerd worden

• Mogelijk om het etiket te personaliseren 
• Bij een wijn, champagne of bierpakket is 

het eventueel mogelijk om de glazen te 
graveren

Tip
Maak het persoonlijk

Sluit bij elk geschenk een per-
soonlijke boodschap bij voor de 
ontvanger waarin je jouw waar-
dering uitspreekt. 

Tip
Laat je personeel meedenken

Vraag je medewerkers mee te 
denken over een goed en leuk 
cadeau. Dat zorgt voor draagvlak. 

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/drank-cadeau


SCHORT
Wie aan de decembermaand denkt, denkt 
aan culinaire hoogstandjes. Doop jouw 
medewerkers of klanten om tot baas van het 
kerstdiner met een persoonlijk schort. De 
schorten kunnen worden gepersonaliseerd 
met een naam en/of logo, waardoor iedereen 
een stijlvolle chefkok wordt.

• Verkrijgbaar als leren schort of als 
 katoenen schort

• Het leren schort is verkrijgbaar voor 
 kinderen of volwassenen in de kleuren 
bruin of zwart

• Het katoenen schort is ook verkrijgbaar 
voor zowel kinderen en volwassenen in 
diverse kleuren

SERVEER- OF  
SNIJPLANKEN
Op zoek naar een functioneel geschenk 
met een luxe touch? Dan is deze mooie 
houten snijof serveerplank, met een unieke 
gravering, zeer geschikt! Ideaal voor borrels, 
barbecues, gezellige diners of wanneer je 
besluit op de bank te eten.

• Gravure met eigen logo mogelijk
• Beschikbaar in beuken of teakhout
• Geoliede planken, inclusief leren  

ophangkoord

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/kleding-bedrukken/schort-bedrukken
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/serveer-en-snijplanken


HANDDOEKEN
Verras je medewerkers met een supersized 
badlaken. Ideaal voor op het strand en op 
vakantie. Dit cadeau gaat ontzettend lang 
mee en zal jaren later nog steeds opduiken 
op vakantiefoto’s van jouw medewerkers.

• Beschikbaar in verschillende maten
• Volledige bedrukking
• Superzachte stof welke je kunt wassen op 

40°C en zelfs in de droger drogen

SNOEP-BLIKKEN OF 
POTTEN
Iedereen is dol op snoep. Wil je dat jouw 
relaties of medewerkers vaak aan je den
ken? Geef dan een old school snoeppot of 
gepersonaliseerd snoepblik als bli(j)k van 
waardering. Met een leuke foto of logo erop 
blijft jouw bedrijf in beeld!

• Beschikbaar met verschillende soorten 
inhoud 

• Aan twee kanten bestickerd

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/textiel-bedrukken/badtextiel/handdoeken/handdoek-bedrukken
https://www.yoursurprise.be/search?q=snoeppot


KERSTBALLEN
Kerst staat in het teken van genieten, tafelen 
en versieren. Geef jouw medewerkers of 
relaties daarom een mooie kerstversiering, 
met foto, logo of tekst, voor in de boom. Een 
originele en feestelijke manier om iedereen 
fijne feestdagen te wensen! 

• Gemaakt van duurzaam kunststof
• Dubbelzijdige personalisatie

Tip
Voel geen tijdsdruk.

Je hoeft niet in juli al te begin-
nen met het selecteren van een 
kerstcadeau. Als je nu begint, ben 
je nog steeds op tijd.

Ook verkrijgbaar in keramiek of glas 
(in verschillende kleuren).

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/woondecoratie/kerstbal-met-foto


SNEEUWBOLLEN
Een glimlach is het mooiste cadeau! Laat 
je personeel zich daarom wanen in Winter 
Wonderland met een gepersonaliseerde 
sneeuwbol. Voeg de leukste foto toe van je 
team, en voilà! Het perfecte bedankje voor 
hun geweldige inzet.

• Dubbelzijdige personalisatie
• Gemaakt van hoogwaardig plexiglas

SOKKEN
Sokken met je bedrijfslogo, zie je het al voor 
je? Nou, het kan! Kies voor een leuk kerst 
design of personaliseer een paar sokken met 
logo. Zo hebben je medewerkers ook na de 
feestdagen nog plezier van hun feestelijke 
cadeau!

• Te personaliseren met jullie logo
• Past door de brievenbus
• Wasbaar op 30°C 

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/woondecoratie/sneeuwballen/sneeuwbol-met-foto
https://www.yoursurprise.be/kleding-bedrukken/sokken-met-foto


JAARAGENDA 2021
Maak de start van het nieuwe jaar nog leuker 
door een gepersonaliseerde jaaragenda 
cadeau te doen. Voorzie de agenda van een 
leuke foto, logo of tekst om 2021 een posi
tieve én gestructureerde aftrap te geven! 

• Volledige bedrukking
• Past door de brievenbus
• Handig meeneemformaat

NOTITIEBOEK
Met deze leuke gepersonaliseerde notitie
boekjes gaat er in 2021 geen enkel goed idee 
meer verloren. Een superhandig cadeau dus 
voor jouw medewerkers. Met een notitie
boek in de tas kunnen briljante ideeën direct 
worden opgeschreven.  

• Mogelijk om eventueel een logo te grave
ren op het leren notitieboekje

• Lever voor het rondom bedrukte notitie
boekje een compleet eigen design aan, op 
de afmetingen 312 mm x 239 mm op 300 
DPI

• Past door de brievenbus

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/boek-met-naam/agenda-ontwerpen/foto-agenda-maken
https://www.yoursurprise.be/boek-met-naam/notitieboek-bedrukken


Onze cadeaus kunnen per stuk gepersonaliseerd worden, dus ieder 
 cadeau een eigen naam.

We kunnen eventueel de verzending naar individuele adressen regelen. 
Aanleveren kan eenvoudig via een spreadsheet die beschikbaar staat op 
www.yoursurprise.be/zakelijk.

We leveren onze cadeaus wereldwijd.

Betalen op factuur is mogelijk. Via AfterPay zakelijk bij bestellingen tot 
€2000,, daarboven is er een optie via YourSurprise zelf. Is AfterPay echt 
geen optie dan kunnen we samen kijken naar de mogelijk heden. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via 03 808 51 86  
of mail naar b2b@yoursurprise.be

 
Neem een kijkje op: 

www.yoursurprise.be/zakelijk

https://www.yoursurprise.be/zakelijk

