Nieuwsbrief Winter 2017
Rituals in uw Kerstpakket?

Kerst is dè uitgewezen gelegenheid voor het bedanken van medewerkers
voor hun inzet. Of het nu luxe kerstpakketten of goedkope kerstpakketten
zijn u geeft uw medewerkers en/of relaties altijd hét perfecte Kerstcadeau.
Wie wil zijn medewerkers nu niet extra belonen tijdens de Kerstdagen?

SeatZac - Opblaasbare zitzak

De SeatZac is een zitzak gevuld met lucht. Je vult deze Chill bag in één
zigzaggende beweging met lucht, sluit hem af en je bent klaar om te
chillen! De SeatZac is geschikt voor in de tuin, in het park, op het
strand, op een festival of gewoon voor thuis. Met de bijgeleverde
draagtas neem je de Chill Bag overal makkelijk mee naar toe.

Voor degene die niet het onderste uit de kan haalt

Champagne is een perfecte metgezel voor elke feest. De stopper past tevens
op mousserende wijnen zoals fijne, champagne, cava en prosecco.
De champagne stopper is de perfecte give-away voor K
Behuizing in Zwart of Chrome, 12 kleurvarianten uit voorraad leverbaar.

Voldoende om het water in de mond krijgen

Kalkoen hoort bij de kerst, het is een heerlijke traditie!. KellyBronze®
staat garant voor een overheerlijke kalkoen van hoge kwaliteit, met
een smaak en rijke, sappige textuur van ongekende verfijning!
KellyBronze® is een ras, dat wordt gefokt door geselecteerde boeren.
Na rijping worden de kalkoenen verpakt in de speciale geschenkdoos.
Niet zonder trots kunnen wij u deze Rolls-Royce onder de kalkoenen
leveren, zolang de voorraad strekt, want er is jaarlijks maar een beperkt
aantal beschikbaar.

Stay cool, look cool

Deze trendy riem, voor dames en heren, wordt casual en zakelijk gedragen.
De riem is gemaakt van elastisch materiaal en past dus vrijwel iedereen!
Kleuren in o.a. zwart, grijs, oranje, beige, bruin of donkerblauw
Formaten : 110 x 3,5 en 105 x 3,5 cm
Logo door middel van blinddruk
Leverbaar vanaf 100 stuks

Pull Lamp

Verlicht de kamer, garage en kampeerplaats met deze rode LED treklamp.
De lamp heeft een simplistisch design, maar staat overal leuk.
Je kunt de lamp ophangen waar je maar wilt dankzij het koord.
Hiermee kun je de lamp ook aan en uit doen, door er één keer aan te trekken.

Hammam handdoek een eeuwenoude traditie

Een prachtige geweven hamamdoek van 100% eco cotton, van ongebleekte
katoen. Zware kwaliteit en royale afmeting van 100 x 180 cm. Een multi-functionele
hamamdoek met een mooi design, die heerlijk te gebruiken is om je mee af te
drogen, maarook prima in de winter te gebruiken als sjaal of als plaid op de bank.

Er lekker warmpjes bijzitten

Deken van koraal fleece met sherpa voering, super zacht door de combinatie
fleece met Sherpa en dat in groot formaat 120 x 150cm. Met deze deken zult u
het niet snel koud krijgen tijdens de lange koude winteravonden.
Geleverd met een cadeaulint en kaart.

Gepersonaliseerde Sint & Kerst lekkernijen

Wat is er niet leuker dan uw personeel of klant een traditionele
chocoladeletter of banketstaaf geheel in uw eigen huisstijl te geven.
Bij 12TRADE kunnen wij u een heel scala aan mogelijkheden
aanbieden die absoluut tot de verbeelding zullen spreken.
Een heerlijke give-away voor zowel klanten als personeel.

LED Ster & Kerstboompje

Dit PVC LED kerstboompje van 10x4x7 cm doet het ieder jaar weer
super leuk op de bureaus van vele bedrijven. Met 3 LR44 batterijtjes
produceert de Lumitree een leuke Mood verlichting die
omschakelt tussen wit, blauw, paars, rood, geel en groen.
Ook ideaal voor de jaarlijkse kerstborrels en eindejaarsrecepties.

Pluizenroller

Het overkomt ons allemaal wel eens: op weg naar een afspraak en er
zitten haren of pluizen op uw kleding! Wij hebben voor u rollers van
uitstekende kwaliteit waarbij het tape door en door van uw logo of uiting
is voorzien. Leverbaar in verschillende modellen; Pocket, klein en groot
met houder.

