
Eigen keuze kerstpakket is een persoonlijk cadeau!
U personaliseert uw webshop eenvoudig in 10 minuten. 

Divers assortiment

Hoe werkt het? 

U ontvangt een inlogcode (MASTER inlogcode).  Met deze inlogcode logt u in op het bedrijvenportal waar u eenvoudig 
Eigen Keuze Kerstpakket kunt personaliseren.

 - Cadeaupasje

 - Kleuren op de website 

 - Foto’s op de website

 - Achtergrondkleur- en/of afbeelding

 - Logo

 - Headerafbeelding

 - Welkomsttekst en/of videoboodschap

Wat kunt u 
personaliseren?

Het resultaat is fantastisch! 

Uw collega’s of relaties ontvangen een 
gepersonaliseerde giftbox of e-mail voucher 
voorzien van een inlogcode. 

Met deze inlogcode kiest de ontvanger, op 
de gepersonaliseerde website, 1 of meer 
cadeaus (op basis van punten).



U geeft een prachtige giftbox met een persoonlijk cadeaupasje

Giftbox Kerst Blauw

  Uw persoonlijke cadeaupasje is te zien door het venster in de giftbox.

  Een luxe kerstuitstraling voorzien van enkele glinsteringen.

  Vierkant formaat (15cm x 15cm).

Giftbox Kerst Rood

  Uw persoonlijke cadeaupasje is te zien door het venster in de giftbox.

  Een luxe kerstuitstraling voorzien van enkele glinsteringen.

  Vierkant formaat (15cm x 15cm).

Giftbox Strik

 

  Een sfeervolle uitstraling geschikt voor elk wensmoment.

  Rechthoekig formaat (20cm x 7,5cm).

  Personaliseren vanaf 500 stuks.

Giftbox Merry Christmas

  Uw persoonlijke cadeaupasje is te zien door het venster in de giftbox.

  Mooie kerstuitstraling.

  Rechthoekig formaat (18cm x 23cm).



Op het cadeaupasje staat uw logo



Personaliseer uw webshop 
GRATIS en maximaal 10 minuten werk



Een selectie van de standaard headers

U maakt zelf een header afbeelding of u kiest uit de vele standaard headers. 



Sfeervolle achtergrondafbeeldingen

Kies een achtergrondafbeelding in combinatie met  uw gekozen achtergrondkleur.
U ziet dus uw gekozen achtergrondkleur achter de achtergrondafbeelding.



Eigen keuze kerstpakket - het persoonlijke cadeau

Voor 22.00 uur besteld - de volgende dag in huis

Voorbeeld e-mail vouchers

Het magazijn verstuurt 
meer dan 1.000.000 
pakketten per jaar.

Bestellingen voor 22.00 uur worden 
de volgende dag geleverd.
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