
ZAKELIJK
Inspiratiegids



2022
Het nieuwe jaar is van start en ook nu is het belangrijk dat je aan je medewerkers 
denkt. Hoe laat je jouw medewerkers weten dat hun inzet gezien en gewaardeerd 
wordt? Of hoe verras je klanten met een oppepper voor nieuwe samenwerkingen 
van start gaan?

Wij als giftexperts weten hoe jij je medewerkers en klanten kunt raken. Wij helpen je 
graag met inspiratie voor leuke en motiverende cadeaus en tips hoe je jouw klanten 
en medewerkers kunt motiveren om het nieuwe jaar goed te beginnen.

• Complimentendag: 1 maart 2022

• Internationale Vrouwendag: 8 maart 2022

• Dag van de thuiswerker: 16 maart 2022

• Pasen: 17 april 2022

• Secretaressedag: 21 april 2022

• Dag van de arbeid: 1 mei 2022

• Dag van de zorg: 12 mei 2022

• Dag van de stagiair: 26 mei 2022

• Dag van de schoonmaker: 15 juni 2022

• Dag van de leraar: 5 oktober 2022

• Kerst: 25 en 26 december 2022

Lees snel verder!

Zet deze data alvast in jouw agenda:



Bekijk Bekijk

Princess Koffer Cabinsize
De afgelopen jaren konden we er niet zo vaak 
op uit zoals we gewend waren, maar het tij lijkt 
te zijn gekeerd! Verras daarom je medewerkers 
met een fotokoffer om de goede vibe erin te 
houden. Wil je echt uitpakken? Voeg dan een 
leuke en positieve boodschap toe. Denk aan het 
Bucketlistboek voor op reis met een paar extra 
vakantiedagen cadeau, om dit jaar écht bij te 
tanken.

• Lever een mooi eigen ontwerp aan 
• Met 4 zwenkwielen en een cijferslot
• Geschikt als handbagage

Glazen
Mooie glazen zijn áltijd goed. Verras jouw 
relaties daarom met een mooie set glazen 
zodat zij in stijl kunnen meedoen aan de (digi-
tale) vrijdagmiddagborrel en leuk. En, ook nog 
eens milieubewust.

• Mogelijkheid om op ieder glas een  
andere naam te zetten

• Wil jij jullie logo op het glas? Geen 
 probleem!

https://www.yoursurprise.be/tas-met-naam-en-foto/koffer/princess-traveller-fotokoffer
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/glazen-graveren


Wil je jouw waardering uitspreken? 
Op dit cadeau is ook plaats voor een 
persoonlijke boodschap.

Plaats voor jullie logo

Bekijk

Tip
Hoe verras jij jouw medewer-
kers met een leuk cadeau?

Verras hen ook eens thuis, door 
een cadeau aan huis te laten be-
zorgen!

Toblerone
Wie wordt er niet blij van (een berg) 
chocola? Deze Zwitserse klassieker 
met eigen naam erop is altijd een leuke 
verrassing.

•  Verschillende maten beschikbaar: 100 
gram, 200 gram, 360 gram, 800 gram of 
4,5 kilo.

•  Klassieke wikkels in verschillende thema’s 
en een persoonlijke touch

https://www.yoursurprise.be/merken/toblerone


Bekijk Bekijk

Puzzel
Puzzelen is terug van weggeweest! Ouderwets 
vermaak in een eigen veilige omgeving. Maak 
het puzzelplezier nu nog leuker door een eigen 
teamfoto aan te leveren waarbij een verborgen 
boodschap naar voren komt als de puzzel af is! 

• Beschikbaar in verschillende formaten: 30 
stukjes, 96 stukjes, 120 stukjes, 250 stukjes, 
500 stukjes, 1000 stukjes of zelfs 1500 stukjes!
 • Tot en met 250 stukjes past het door de 
brievenbus

Milka Giftbox
Ook de liefde van jouw medewerkers en klan-
ten gaat door de maag. Verras ze daarom met 
deze heerlijke box met 20 gevulde pralines. 
Op dit cadeau is er ook nog eens ruimte voor 
een mooie teamfoto of logo.

• Past door de brievenbus 
• Keuze uit bloemetjes of hartjes chocolade
• Beschikbaar in meerdere thema’s zoals o.a. 
Pasen, Kerst of gewoon Zomaar

https://www.yoursurprise.be/sport-en-spel/fotopuzzel
https://www.yoursurprise.be/merken/milka


Bekijk

Mega Milka reep
Deze mega repen zijn door het grote formaat 
een echte eyecatcher. Wij weten zeker dat 
iedereen benieuwd is wat er in die grote doos 
zit als de bezorger aanbelt. 

• Verkrijgbaar met Milka repen, Côte d’Or 
repen of KitKat repen. 
• Met naam, foto/logo en persoonlijke bood-
schap

Wist je dat 
het geven van persoonlijke 
cadeaus niet tijdrovend is?

YourSurprise is gespecialiseerd 
in het, op grote schaal, maken 
van gepersonaliseerde cadeaus 
mét persoonlijke boodschap. Wij 
zorgen er zelfs voor dat ieder-
een zijn eigen geschenk thuis 
kan ontvangen. 

Tip
Laat zien dat ieders inzet  
is gezien

Mensen die thuiswerken maken 
zich waarschijnlijk zorgen dat 
hun inzet niet gezien is. Dit is 
hét moment om die angst/zorg 
weg te nemen. 

https://www.yoursurprise.be/eten/chocolade-cadeau/milka/mega-milka-chocoladereep


Bekijk Bekijk

Celebrations
Iets te vieren? Dat doe je op smakelijke wijze 
met met deze feestelijke champagnefles 
gevuld met heerlijke Celebrations! 

• Beschikbaar met verschillende thema’s
• Gevuld met verschillende chocolaatjes 
• Met logo en per stuk met naam gepersona-
liseerd
• Ook beschikbaar als Celebrations tube van 
maar liefst 1435 gram

Blossombs
Met de vrolijke gekleurde bloemzaden van 
Blossombs creëer je een ware bloemenzee en 
voedselparadijs voor bijen en vlinders en na-
tuurlijk de ontvanger. Als de bloemzaden zijn 
uitgekomen tot de meest kleurrijke bloemen, 
wordt de ontvanger keer op keer herinnerd 
aan het originele cadeau dat jij gegeven hebt! 

• gemaakt met biologische wilde bloemzaad-
jes en 100% natuurlijke ingrediënten
• te personaliseren door middel van een 
sleeve of ansichtkaart
• past door de brievenbus

https://www.yoursurprise.be/eten/chocolade-cadeau/celebrations-mix
https://www.yoursurprise.be/bloemen/bloemen-zaadbommetjes-giftbox?artikelcode=705001


Bekijk Bekijk

Drinkflessen
Voldoende drinken is belangrijk. Deze 
drinkflessen zijn superhandig, en ook 
nog eens ontzettend leuk.  Je kunt ze 
voorzien en een persoonlijke touch 
waardoor zo’n functioneel cadeau nog 
meer wordt gewaardeerd! 

• Verschillende soorten zoals onder andere 
de thermosbeker of de waterfles (luxe, 
bamboe of aluminium) 

• De thermosbeker houdt tot 6 uur lang 
warm, de flessen houden je drankje zelfs 24 
uur koel en 12 uur warm.

Mokken
Geef iedereen zijn of haar eigen mok ca-
deau, dan krijg je ook niet de vraag bij de 
koffieautomaat “van wie was welke mok 
nu ook alweer”? Of maak je thuiswerken 
nog leuker door iedereen zijn of haar 
eigen mok op te sturen. 

• Beschikbaar in verschillende vormen, 
 soorten en maten. Onder andere:  
keramieken mok, emaille mok, kelk vormige 
mok, kleine mok

• Over het algemeen geschikt voor in de 
vaatwasser en magnetron

https://www.yoursurprise.be/schoolspullen/drinkfles
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/mok-bedrukken


Tip
Maak het persoonlijk

Sluit bij elk geschenk een per-
soonlijke boodschap bij voor de 
ontvanger waarin je jouw waar-
dering uitspreekt. 

Tip
Laat je personeel meedenken

Vraag je medewerkers mee te 
denken over een goed en leuk 
cadeau. Dat zorgt voor draag-
vlak. 

Bekijk

Drank
Geef een toast op afstand cadeau! Bedank 
jouw medewerkers of relaties voor de fijne 
samenwerking met een heerlijke alcoholische 
versnapering met een zelf ontworpen etiket. 
Persoonlijk, uniek én lekker.   

• Lever een compleet eigen design aan voor 
op de deksel of als persoonlijk etiket

• Mogelijkheid om de deksel te bedrukken op 
hout of op chromaluxe. De deksel kan ook 
gegraveerd worden

• Mogelijk om het etiket te personaliseren 
• Bij een wijn-, champagne of bierpakket is 

het eventueel mogelijk om de glazen te 
graveren

https://www.yoursurprise.be/drank-cadeau


Serveer- of snijplanken
Op zoek naar een functioneel geschenk met 
een luxe touch? Dan is deze mooie houten 
snij-of serveerplank, met een unieke grave-
ring, zeer geschikt! Ideaal voor borrels, barbe-
cues, gezellige diners of wanneer je besluit op 
de bank te eten.

• Gravure met eigen logo mogelijk
• Beschikbaar in beuken- of teakhout
• Geoliede planken, inclusief leren  

ophangkoord

Schort
Bekroon jouw medewerkers of klanten tot echte 
bakbaas met een persoonlijk schort. De schor-
ten kunnen worden gepersonaliseerd met een 
naam en/of logo, waardoor iedereen stijlvol in 
de keuken staat.

• Verkrijgbaar als volledig of gerecycled leer, of 
als katoenen schort 
• Het leren schort is verkrijgbaar voor kinderen 
of volwassenen in de kleuren bruin of zwart 
• Het katoenen schort is ook verkrijgbaar voor 
zowel kinderen en volwassenen in diverse 
kleuren

Bekijk Bekijk

https://www.yoursurprise.be/textiel-bedrukken/schort-bedrukken
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/serveer-en-snijplanken


Linnen tas
Verras je personeel met een gepersonaliseer-
de (duurzame) linnen tas. Ideaal voor wan-
neer ze tussen huis en kantoor reizen. Doe er 
nog een schepje bovenop door het te vullen 
met leuke thuiswerkgoodies zoals een eigen 
notitieboek en pen.

• 100% ecologisch katoen, super verantwoord 
• Ook verkrijgbaar in het zwart of wit
• Enkelzijdig of dubbelzijdig te personaliseren

Bekijk

Snoep-blikken of potten
Iedereen is dol op snoep. Wil je dat jouw 
relaties of medewerkers vaak aan je den-
ken? Geef dan een old school snoeppot 
of gepersonaliseerd snoepblik als bli(j)
k van waardering. Met een leuke foto of 
logo erop blijft jouw bedrijf in beeld!

• Beschikbaar met verschillende soorten 
inhoud 

• Aan twee kanten bestickerd

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/tassen-koffers/canvas-tassen/canvas-shopper
https://www.yoursurprise.be/search?query=snoep


Bekijk Bekijk

Bonbons met logo
Chocolade is altijd een goed cadeau. 
Laat je personeel daarom verrassen met 
gepersonaliseerde chocolade bonbons, 
met een foto van een van de leuk-
ste momenten op kantoor. Het is het 
perfecte bedankje voor hun inzet vanuit 
huis.

• Personalisatie met logo of foto
• Eetbare print in full color
• Geleverd in een mooie cadeauverpakkings

Kousen
Sokken met je bedrijfslogo, zie je het al 
voor je? Nou, het kan! Kies voor een stijl-
vol confettidesign of personaliseer een 
paar sokken met een logo. Zo hebben je 
medewerkers bij het thuiswerken toch 
nog een aandenken aan kantoor.

• Te personaliseren met jullie logo
• Past door de brievenbus
• Wasbaar op 30°C 

https://www.yoursurprise.be/chocolade-cadeau/chocolade-pralines
https://www.yoursurprise.be/kleding-bedrukken/sokken-met-foto


Bekijk Bekijk

Foto op chocolade
Zoek je het ultieme cadeau voor je per-
soneel maar ben je ook op zoek naar het 
verrassings effect? Geef dan je medewerkers 
een foto op chocolade blokjes cadeau. Door 
de blokjes zelf in willekeurige volgorde te 
leggen, maak je er ook een leuk spelletje van.

• Heerlijke Callebout chocolade
• Eetbare print in full color
• Geleverd in mooie cadeauverpakking
• Voor een verrassingseffect:  

hussel de blokjes door elkaar! 

Notitieboek
Met deze leuke gepersonaliseerde notitie-
boekjes gaat er geen enkel goed idee meer 
verloren, super handig dus! Met een notitie-
boek in de tas kunnen briljante ideeën direct 
worden opgeschreven. 

• Mogelijk om eventueel een logo te graveren 
op het leren notitieboekje
• Lever voor het rondom bedrukte notitie-
boekje een compleet eigen design aan, op de 
afmetingen 312 mm x 239 mm op 300 DPI 
• Past door de brievenbus

https://www.yoursurprise.be/chocolade-cadeau/foto-op-chocolade-blokjes
https://www.yoursurprise.be/school-kantoor/notitieboek-bedrukken


Leren toilettas
Jullie boodschap of logo vereeuwigd in de mooi-
ste gravure. Door de opbergvakken houd je alle 
toiletspullen netjes op zijn plek, het perfecte cadeau 
voor iemand die veel op (zaken)reis is.

• Gemaakt van plantaardig gelooid volnerf buffelleer 
• Met een handig handvat
• Is eenvoudig schoon te maken met een vochtige 
doek
• Luxe uitstraling

Broodtrommel met naam
Laat jouw collega’s genieten van hun welverdiend 
pauzemomentje met deze gepersonaliseerde 
broodtrommel. Elke dag weer opnieuw te gebruiken, 
waardoor het ook nog eens duurzaam is! Zo wordt 
elke break een feestje! 

• Het hout is FSC-gecertificeerd 
• Afsluitbaar met zwarte elastische band
• Gravure met eigen logo mogelijk

Leren rugtas
Maak jouw medewerkers en klanten blij met deze 
stijlvolle en degelijke rugtas. Deze rugtas is niet 
alleen geschikt voor naar je werk, maar hij kan ook 
prima mee bij een gezellig dagje uit, een bezoekje 
bij vrienden of een (zaken)reis. 

• Duurzaam imitatieleer (PU)
• Beschikbaar als klein (7 liter) en groot (12 liter)
• Verstelbare schouderbanden voor optimaal draag-
comfort
• Gravure met eigen logo mogelijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/tassen-koffers/toilettassen/leren-toilettas?artikelcode=58002
https://www.yoursurprise.be/tassen-koffers/pu-leren-rugzak
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/brooddoos-bedrukken/broodtrommel


Pen
Een pen is een luxe en stijlvol cadeau. Je 
personaliseert de hoogwaardige balpennen 
of vulpennen met een naam en/of een stijlvol 
symbool. Denk aan een belangrijke jubileum-
datum van jouw medewerker of voor jouw 
stagiair bij het behalen van een diploma. 

• Verkrijgbaar in verschillende soorten, 
 merken en kleuren

• Leuk te combineren bij een persoonlijk 
notitieboekje

• Mogelijkheid tot het graveren van een logo 
• Mogelijkheid dat de pen wordt gegraveerd 

voor een links- of rechtshandige

Bekijk Bekijk

Handzeep
Your own label
Een leuke handzeep fleurt elke keuken of 
badkamer op. Deze handzeep kun je perso-
naliseren met een eigen design met foto en/
of tekst. Zo is het een ideaal cadeau, want bij 
elke handenwassessie is je merk zichtbaar.

• Met een heerlijke geur van kumquat & 
bourbon vanille

• Waterbestendige sticker
• Te personaliseren met een compleet  

eigen design

https://www.yoursurprise.be/school-kantoor/pennen-graveren
https://www.yoursurprise.be/the-gift-label/handzeep


Bekijk

Magic Mok
Wat is er nu leuker dat je favoriete drankje 
drinken uit een veranderende mok? Met de 
unieke magic mok kun je iemand persoon-
lijk verrassen, door een foto, logo of zelfs 
collage te laten zien. Maak nu jouw unieke en 
persoonlijke exemplaar voor al je relaties of 
medewerkers.

• Door de speciale coating is deze mug niet 
geschikt voor de vaatwasser of magnetron

• Door het magische effect, een extra 
 verrassing!

Kurkentrekker
Op zoek naar het ultieme cadeau om alle wijn-
liefhebbers te verrassen? Dan is deze kurken-
trekker het geschenk dat je nodig hebt! Je kunt 
dit cadeau personaliseren met naam, datum of 
eventueel een logo. Perfect om samen met jouw 
medewerkers of klanten een belangrijk evene-
ment te vieren en een onvergetelijke herinnering 
te creëren!

• 100% roestvrij staal 
• Het pakje past in de brievenbus 
• Mogelijkheid om een logo te graveren 
• Makkelijk te combineren met een goede fles wijn

Bekijk

https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/mok-bedrukken/magic-mok-met-foto
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/kurkentrekker


Houten flesopener
Iedereen geniet van het geluid van het 
ontpoppen van een flesje bier. Jij steelt de 
show op de vrijdagmiddagborrel wanneer jij 
je eigen persoonlijke kurkentrekker erbij pakt. 
Daarnaast is het ook nog een tof cadeau om 
te combineren met een persoonlijk bierpak-
ket. 

• Beukenhout met metalen binnenzijde
• Past door de brievenbus
• Makkelijk te combineren met een heerlijk 
bierpakket 

BekijkBekijk

Olijfolie
Welke relatie verras jij met deze ambachte-
lijke olijfolie? Omdat je de fles van de olijfolie 
helemaal naar wens kunt personaliseren met 
foto en naam, vormt de olijfolie een leuk 
cadeau voor thuis.

• De lekkerste ambachtelijke olijfolie 
 afkomstig uit Griekenland

• Puur natuur, onbehandeld en zonder toe-
voegingen

• Super leuk te combineren met bijvoorbeeld 
een snijplank of een goede fles wijn

https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/flesopener
https://www.yoursurprise.be/keukenaccessoires/olijfolie-met-etiket


Heb je een cadeau gezien die je volledig naar 
 eigen wens zou willen personaliseren?

 

Vraag naar de mogelijkheden bij onze cadeau 
 adviseurs en ontvang het template zodat je jouw 

 eigen persoonlijke cadeau kan ontwerpen.



Onze cadeaus kunnen per stuk gepersonaliseerd worden, dus ieder  cadeau 
een eigen naam.

We kunnen eventueel de verzending naar individuele adressen regelen. 
Aanleveren kan eenvoudig via een spreadsheet die beschikbaar staat op 
www.yoursurprise.be/zakelijk.

We leveren onze cadeaus wereldwijd.

Betalen op factuur is mogelijk. Via AfterPay zakelijk bij bestellingen tot 
€2000,-, daarboven is er een optie via YourSurprise zelf. Is AfterPay echt 
geen optie dan kunnen we samen kijken naar de mogelijk heden. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via 03 808 51 86  
of mail naar b2b@yoursurprise.be

Heb je na het lezen van deze inspiratiegids het idee dat we nog iets 
 missen? Laat het ons dan weten zodat we je van het beste aanbod  
kunnen voorzien!

Neem een kijkje op: 

www.yoursurprise.be/zakelijk 

https://www.yoursurprise.be/zakelijk

