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Gifts & Greetings



KADOKAARTJES

12-VAKS KADOKAARTJES DISPLAY

Werk uw bierpakketten,  
wijngeschenken e.d. af  
met een kadokaartje.  
Voor elke gelegenheid  
een passende tekst...

... en vul aan met een leuke Gift!



CHOCOLADE

SPELLEN

Chocolade & wijn of whisky...  A match made in Heaven!
En bij al die gezelligheid spelen we een spel...

BELGISCHE CHOCOLADE  
IN GESCHENKVERPAKKING

GEEF & BELEEF
GESPREKS- 

STARTERSSPEL

PAPER ART IS UW PARTNER  
VAN CONCEPT TOT EINDPRODUCT



WENSKAARTEN

Iets te vieren?
Dat doen we met een drankje 

en een mooie kaart erbij!

LUXE WENSKAARTEN  
IN VERSCHILLENDE  

UITVOERINGEN

Chocolade & wijn of whiskey... A match made in Heaven!
En bij al die gezelligheid spelen we een spel...



Voor uw gemak 
presenteren wij 
onze wenskaarten, 
kadobonnen  
en passende  
gifts samen in  
een handige 
vloerdisplay.
Uiteraard is het 
ook mogelijk 
om zelf een 
vloerdisplay naar 
wens samen te 
stellen. Onze 
vertegenwoordiger 
helpt u graag.

VLOERDISPLAY

OP AANVRAAG 
NOG MEER  
VOOR MANNEN

HOME MADE  
BIERPAKKETTEN  

OM ZELF TE KWEKEN

VLOERDISPLAY  
MET 30 OF  
48 VAKKEN

Maximale  
omzet op  
een minimale 
ruimte!



ETIKETTEN
Voor elke gelegenheid hebben wij een etiketje,  
ook mogelijk met uw eigen logo...

M E R R Y 

C H R I 

S T M A S
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ETIKETTEN PER 100 STUKS  
IN DISPENSER



EINDEJAARSGESCHENKEN

Speciaal voor de eindejaarsperiode hebben wij leuke gifts  
om uw pakketten, biermanden e.d. aan te vullen. 

GROW YOUR OWN  
CHRISTMAS TREE  

OM ZELF TE KWEKEN

WINTERKRUIDEN OM ZELF TE KWEKEN WENSKAARSJES



Hier uw logo

De kadobon is één van de meest 
gekochte kado’s. De kadobonnen in  
ons assortiment bestaan uit moderne  
en trendy motieven, genoeg keuze  
voor elke gelegenheid & elke branche.

Al onze kadobonnen kunnen wij personaliseren met uw naam, logo  
en adresgegevens. Ook het indrukken van geldbedragen is mogelijk. 

U kunt ook uw eigen beeldmateriaal aanleveren of een indicatie geven in welke  
sfeer de kadobon gewenst is. Onze studio maakt de bon dan geheel naar wens  
op in de huisstijl van het bedrijf!

KADOBONNEN

Buitenkant Buitenkant

11 13 11003
© Paper Art Cards Halsteren 

www.paperart.eu

KADOBON

PRESENT

Buitenkant

Burgemeester Grothestraat 6, 3761 CM  Soest

www.vanderlinden-drank.nl

KADOBON

Voor elke gelegenheid hebben wij een etiketje,  
ook mogelijk met uw eigen logo...



DRUKWERKSERVICE

Alle grafische concepten worden door onze eigen creatieve studio  
bedacht. Naast de standaardcollecties werkt de studio dagelijks  
samen met onze klanten aan gepersonaliseerde oplossingen.  
Van eigen logo tot private labels. Door de jarenlange ervaring in  
het samenwerken met onze klanten heeft de studio zich weten  
te profileren als professioneel creatief verlengstuk van onze klanten, 
waarbij het bundelen van krachten steeds centraal staat.

PAPER ART IS UW PARTNER  
VAN CONCEPT TOT EINDPRODUCT

VISITEKAARTJES

KADOBONNEN

BEDRUKT LINT

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

ETIKETTEN
LOGOLOGO

Full colour

Witte onder-
grond bedrukt 

met 1 kleur 
naar keuze

Ondergrond in  
1 kleur naar keuze,

met witte  
bedrukking

Volledig  
of deels  

bedrukt met  
kleurenfoto

Volledig  
of deels  

bedrukt met 
Kraftlook

Witte of gekleurde  
ondergrond,  
bedrukt met  

meerdere kleuren

 1 Kleur

LOGO LOGO LOGO LOGO

Uw wens is onze uitdaging!



Wij helpen u graag!

HOE BESTELLEN?
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BIJ UW  
VERTEGENWOORDIGER
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