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Beo Bottle

De nieuwe milieuvriendelijke standaard voor drinkflessen!
Gemaakt van suikerriet in plaats van aardolie leveren deze flessen een directe
bijdrage aan minder plastic. De fles is modulair waardoor hij minder ruimte
inneemt en makkelijk schoon te maken is. Voor ieder verkochte Bio fles wordt
er een boom geplant door Trees for the Future.

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

Giftbox met Amaryllis

Wordt veelal gezien als één van de mooiste bloemenfamilies, brengt warmte en
veel sfeer in koud dagen. Amaryllis kan twee maal per jaar bloeien.
Plaats de amaryllis op je bureau en zie het uitkomen tot een prachtige bloem.
De amaryllis kan prima zonder grond, zorg wel dat de wortels licht vochtig
worden gehouden. Verpakking kan naar geheel eigen style worden geleverd.

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.

Olijfolie van S’olo

Olijfolie zorgvuldig gemaakt van Arbequina olijven. Deze Spaanse olijven
zijn een Catalaans geheimpje. Het is een oud olijvenras dat al 1.000 jaar
gebruikt wordt. De kleine olijven moeten met zorg en op het juiste moment
geplukt worden. Dat is al een kunst op zich. De olie is lobbig en vol van
smaak. Er is slechts een beetje nodig om jouw gerecht naar verse olijven
te laten ruiken waardoor je gaat watertanden.

Custom Made Sokken

Een absolute hype dit jaar is het geven van sokken met logo of
geheel in eigen huisstijl aan relaties. Wij hebben een van de
toonaangevende leveranciers op dit gebied in ons assortiment
die kwalitatief hoogwaardige sokken aanbiedt tegen een goede prijs.
Naast de leuke sokken zijn er op verpakkingsgebied ook legio
mogelijkheden om ze op ludieke wijze aan te bieden.

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 een klein en groot model met houder.

Filo Bluetooth Tag

Filo is een klein apparaatje dat je helpt om nooit meer te vergeten of verliezen
wat het belangrijkst voor je is, met een eenvoudige app op je telefoon.
Heb je ooit je smartphone achtergelaten? Filo werkt in beide richtingen!
Druk twee keer op de knop op je Filo om je smartphone te laten bellen,
zelfs als hij in de stille modus staat!

LED Ster & Kerstboompje

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

Zie ook onze webshop, www.relatiegeschenken.shop

