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Vier samen  
de zomer!
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In deze bijzondere tijden is het belangrijk om je collega’s te bedanken voor hun inzet 
én om samen geluksmomenten te delen. En wat is een mooier geluksmoment dan 
het begin van de zomer? Lekker genieten van de zon, buiten in de tuin BBQ-en of 
op pad in de buitenlucht met je familie, vrienden en collega’s. Laat de zomer maar 
beginnen!  

Dit jaar is de zomervakantie anders dan anders, want velen van ons blijven in 
Nederland. Gelukkig is het in Nederland zeker net zo fijn! Verras je medewerkers  
met een leuke attentie waarmee zij de zomer goed beginnen in eigen land. 
Zo laat je toch op bijzondere wijze zien dat je aan hen denkt. 

Zomergeluk 
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6   Rondje Europa 
€ 17,95

2   Heerlijk Verwenmomentje  
€ 5,95

3   Tapas thuis  
€ 8,95

4   Summer Fun
€ 12,95

5   Zomer BBQ  
€ 14,95

Ontdek ons zomerse assortiment, met voor ieder wat wils. Elke attentie is inclusief een kaart met persoonlijke videoboodschap, om je geschenk 
nóg persoonlijker te maken. Kijk snel verder! Of neem meteen contact met ons op, onze adviseurs staan voor je klaar. 

Inclusief vrolijke kaart met persoonlijke 
boodschap! Lees meer op pagina 4.

Vier samen de zomer

Al mogelijk
vanaf  

50 stuks!

1    Tea Time 
€ 3,95
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Kaart met persoonlijke boodschap 
Bij elk geschenk uit ons assortiment is een vrolijke 
kaart bij de prijs inbegrepen. Wil jij je collega’s 
verrassen op een persoonlijke manier? Voeg dan 
aan deze kaart je eigen videoboodschap toe. 
Neem eenvoudig een filmpje op. Deze voegen 
wij dan toe aan de kaart door middel van een 
QR-code. Als je collega’s deze scannen met 
hun smartphone, dan zien zij jouw persoonlijk 
gesproken boodschap op hun smartphone! 

Pakket 3 t/m 6 worden bezorgd in 
doosje met bijpassend thema

Bij de prijs 
inbegrepen!

Hoe maak je je cadeau persoonlijk? 
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Perfect voor zomerse avonden met goed gezelschap 
Tijd voor thee! Wat is er fijner dan na een drukke werkdag de lange zomeravonden door te brengen  
in de tuin met goed gezelschap? Pak een kop thee erbij en geniet van een lekkere stroopwafel.  
Je genietmoment is compleet!

1. Tea Time

€ 3,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket 
• 2 soorten fairtrade thee: kamille en gember 
• Pakje stroopwafels (2 stuks)

Bezorgd in een luxe doosje!



Rijke verzorging en bescherming voor je huid 
In de zomer is het extra belangrijk om je huid en haar goed te verzorgen. Met deze luxe 
verzorgingsproducten geniet jij van een rijke, schuimende verwennerij voor je huid. Na het douchen 
smeer je je huid lekker in met de body lotion. Perfect na een dagje zon, zee en strand. Alle producten 
ruiken heerlijk naar citroengras. 

€ 5,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket 
• Shampoo
• Conditioner
• Shower gel
• Bodylotion
• Zeepje

Bezorgd in een luxe doosje!
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2. Heerlijk verwenmomentje
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Genieten in Spaanse sferen

Breng een stukje Spanje in huis! Met dit leuke tapas pakket waan jij jezelf in Spanje, gewoon in je eigen 
achtertuin. Serveer lekkere hapjes op de houten serveerplank en borrelen maar! Op zoek naar extra 
inspiratie? Het leuke boekje staat bomvol recepten en tips voor een heerlijke tapas avond.

€ 8,95
exclusief btw 
en verzending

Boekje boordevol lekkere recepten!

Inhoud pakket 
• Tapasplank
• Olijfolie
• Zakje snack-olijven
• Boek ‘Dit smaakt naar meer – Tapas’

3. Tapas thuis



Perfect voor op het strand of in de tuin
Geniet van een zomers feestje! Dit leuke pakket is perfect voor een actieve zomerdag. Blaas de bal op en 
speel een potje tennis op het strand of in de tuin. Heb je trek? Geen zorgen, je krijgt namelijk ook popcorn, 
marshmallows en koekjes. Perfect om mee te nemen! 

Geinige strandbal

€ 12,95
exclusief btw 
en verzending

Leg de Limoncello sticks in de vriezer  
en geniet van een verfrissend ijsje. 

Inhoud pakket
• Strandbal
• Beach tennis set
• Servetten 
• 2 Limoncello ijsjes
• Beker met karamel zeezout koekjes
• Popcorn
• Marshmallows
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4. Summer Fun
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Grillen maar!
Een zomer is niet hetzelfde zonder BBQ! Lekker grillen en tafelen met vrienden, familie en collega’s. Met 
dit leuke BBQ pakket is elke BBQ meteen compleet. Klaar met eten? Geniet van de heerlijke zoute snacks 
voor bij de borrel. De Desperados smaakt er perfect bij!

€ 14,95
exclusief btw 
en verzending

Met deze bijzondere, duurzame Fire 
Starters gemaakt van oude kranten, 
maak je in een mum van tijd je BBQ aan. 

5. Zomer BBQ

Inhoud pakket
• Fire starters
• Pinda’s
• Zak chips
• Desperados
• Marshmallows
• Satéprikkers 
• Satésaus 
• Gebakken uitjes



Smaken uit heel Europa!
Toch op reis, maar dan op een andere manier! Prikkel je culinaire zintuigen met dit leuke en smaakvolle 
culinaire zomerpakket. Vul de leuke, ronde schaal met alle lekkernijen. Proef de smaken uit heel Europa: 
Engelse fudge, Goudse kaasbollen, Duitse pretzels, nootjes uit Spaanse tapasbar, Engelse drop, 
Hollandse kaneelstokjes, Italiaanse cappuccino en een Duits biertje. € 17,95

exclusief btw 
en verzending
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Inhoud pakket 
• Ronde serveerschaal  
• Warsteiner bier 
• Fudge  
• Kaneelstokjes  

• Kaasbollen  
• Cappuccino  
• Engelse drop  
• Pretzels  
• Tapasnootjes

Mooie serveerschaal om het  
rondje Europa op te serveren

6. Rondje Europa
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Neem contact met ons op via: 
www.makrokerstpakketten.nl/contact 

We helpen je graag!

Geïnspireerd of meer weten?


