
Retail presentatie 
'Gifts & Greetings'

GIFTS & GREETINGS SPECIAL IST IN DE GROENBRANCHE 

since 1985
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HOUTEN ‘GIFTSHOP’

Deze houten Giftshop heeft 6 legplanken en biedt plaats aan het 
volledige gamma van onze Gifts, welke per seizoen volledig 
worden vernieuwd. Ook kleine displays met Kadokaartjes vinden 
hier hun plekje. De shop is makkelijk neer te zetten in jouw winkel, 
tegen de wand of vrijstaand.

Afmetingen incl. topper:
H 223 x B 85 x D 48 cm 

STEIGERHOUTEN  
‘PRESENTATIETAFEL’

Geef deze mooie en vooral gerieflijke steigerhouten tafel  
een mooie plaats in jouw winkel en creëer een totaaloverzicht  
van alle Gifts & Greetings. Maar ook Condoleance producten  

of wat extra voorraad komen hier volledig tot hun recht. 

STEIGERHOUTEN  
‘WENSKAARTEN WAND’

De steigerhouten wenskaartenwand is een stevige, robuuste 
wand waar je meer dan 80 verschillende wenskaarten in kwijt 
kunt en eventueel ook kunt voorzien van onze kadokaartjes.  
De wand is verkrijgbaar in verschillende formaten.

48-VAKS VLOERDISPLAY  
‘GIFTS & GREETINGS’

De 48-vaks vloerdisplay geeft ruimte aan 48 verschillende 
producten, dat kunnen Wenskaarten en/of Gifts zijn. Deze 

worden per seizoen gevuld met nieuwe designs. 

Onze verschillende presentatie-  
mogelijkheden op een rijtje ...
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Paper Art beleving
Laat je inspireren door ons in het oog springende assortiment  

Gifts, Wenskaarten, Kadokaartjes en complete winkelconcepten  
voor een optimale klantbeleving in jouw winkel.

JOUW VOORDEEL
•   Samen een assortiment uitkiezen, samples bekijken en de look & feel van onze producten ervaren
•   De vertegenwoordiger komt op een vaste bezoekfrequentie langs om het assortiment aan te vullen
•   Levering rechtstreeks uit de servicebus
•   Denkt mee bij de presentatie van de producten
•   Direct op de hoogte van onze nieuwe series en gelegenheden assortiment

Canadaweg 9c • 4661 PZ Halsteren • Nederland • T +31 (0) 164 68 51 53 • E info@paperart.nl

WWW.PAPERART.EU



BEKIJK  
UW  
IMPACT

KAARTEN GEMAAKT VAN 100% PLANTAFVAL

Een groot deel van onze collectie is gedrukt op ecologisch papier,  
gemaakt van maar liefst 100% plantafval. Daarnaast steunen wij 
Trees for All voor een beter milieu en leefomgeving. De impact 
hiervan is te volgen via QR code hiernaast.

WE ARE 
SUSTAINABLE! 

Ontdek  
onze groene Gifts: 

 zaden, bloembollen, kruiden,...

Alle producten worden  
ontwikkeld met een hoge  
duurzaamheidsfactor.


