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Hoe laat je juist tijdens Kerst weten dat je de inzet 
van jouw medewerkers hebt gezien en waardeert? 
Of hoe bedank je je klanten voor wederom een 
succesvolle samenwerking?

Wij als gift experts weten hoe jij je medewerkers en 
klanten kunt raken.

Wij helpen je graag met inspiratie voor leuke 
eindejaarscadeaus en tips hoe je jouw klanten en 
medewerkers in het zonnetje kunt zetten.

Lees snel verder!
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Kerstboom
Deze echte kerstboom is het perfecte ca-
deau om het jaar vrolijk af te sluiten! Schrijf 
een boodschap naar keuze met je logo op de 
gepersonaliseerde kartonnen hoes die om de 
pot zit. Een verrassend relatiegeschenk voor al 
je collega’s, klanten of zakenpartners!

• Afmetingen van de boom: 40 x 20 x 10 cm
• Inclusief lichtjes, batterijen en kerstballen
• Haarscherpe full-color print

Bekijk >

Adventskalender
Wil jij samen met jouw medewerkers op een
originele manier de dagen aftellen tot Kerst?
Geef dan deze Adventskalender cadeau. De
kalender is gevuld met heerlijke chocolade in
verschillende smaken.

• Tel met jouw medewerkers af tot de Kerst
• Verkrijgbaar met Toblerone of   Milka choco-

laatjes
• Past door de brievenbus
• Keuze uit diverse kerst designs

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/wonen-en-lifestyle/woondecoratie/mini-kerstboom-in-gepersonaliseerde-pot
https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/adventskalender-toblerone?artikelcode=398012


5

Magic mok
Wat is er leuker dan je favoriete drankje 
drinken uit een magic mok? Met deze 
unieke mok kun je iemand persoonlijk 
verrassen met een foto, logo of zelfs een 
collage. Creëer een unieke en persoonlijke 
mok voor al je relaties of medewerkers.

• Door de speciale coating is deze mok 
niet vaatwasmachinebestendig en niet 
geschikt voor de magnetron.

• Magisch effect, extra verrassing!

Bekijk >

Tips
Maak de feestdagen nog vrolijker en feeste-
lijker door elk cadeau te personaliseren met 
een andere naam.

Verras jou medewerkers, klanten en zaken-
partners met een uniek cadeau.

Stuur ons de lijst met namen en het basis-
ontwerp, wij zorgen voor de rest!

https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/mok-bedrukken/magische-mok
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Toblerone
Wie wordt er niet blij van (een berg) 
 chocola?

Deze Zwitserse klassieker met eigen 
naam en jullie logo erop is altijd een leuke 
verrassing.

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

• Klassieke wikkel met persoonlijke touch

Bekijk >

jullie logo jullie persoonlijke 
boodschap

een naam/tekst

https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/toblerone-zakelijk?artikelcode=614020
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Kerstballen
Kerst staat in het teken van genieten, tafelen en versieren. Geef jouw medewerkers of
relaties daarom een mooie kerstversiering, met foto, logo of tekst, voor in de boom. Een
originele en feestelijke manier om iedereen fijne feestdagen te wensen!

• Gemaakt van duurzaam kunststof
• Dubbelzijdige personalisatie

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/wonen-en-lifestyle/woondecoratie/kerstdecoratie


Celebrations
Iets te vieren? Dat doe je op smakelijke wijze met deze feestelijke 
 champagne fles of tube gevuld met heerlijke Celebrations!

• Beschikbaar met verschillende thema’s en maten.
• Champagnefles: 312g en tube: 1435g
• Gevuld met verschillende chocolaatjes
• Met logo en per stuk met naam gepersoaliseerd

Bekijk >

G
et inspired
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https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/celebrations-mix?artikelcode=672016
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Tips 
Wist je dat het heel gemakkelijk is om de mensen om wie je geeft te verrassen?

Naast het personaliseren van elk cadeau met verschillende namen, bieden we ook een 
thuisbezorgservice aan waarbij je elk gepersonaliseerd cadeau rechtstreeks naar het 
huis van de ontvanger kunt verzenden. Vul ons Excel-bestand in met de verschillende 
afleveradressen en wij doen de rest!

De gedeelde informatie is natuurlijk volledig privé en wordt verwijderd nadat het project 
is voltooid.

Een ware verrassing voor degene die het mooie cadeau krijgt!

Sneeuwbollen
Een glimlach is het mooiste cadeau! Laat
je personeel zich daarom wanen in Winter
Wonderland met een gepersonaliseerde
sneeuwbol. Voeg de leukste foto toe van je
team, en voilà!

Het perfecte bedankje voor hun geweldige 
inzet.

• Dubbelzijdige personalisatie
• Gemaakt van hoogwaardig plexiglas

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/wonen-en-lifestyle/woondecoratie/kerstdecoratie/sneeuwbol
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Leren rugzak
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 be-
zoekje bij vrienden of een (zaken)reis.

• Duurzaam imitatieleer (PU)
• Beschikbaar als klein (7 liter) en groot 

(12 liter)
• Verstelbare schouderbanden voor 

optimaal draagcomfort
• Gravure met eigen logo mogelijk

Bekijk >

Leren toilettas
Jullie boodschap of logo vereeuwigd in de 
mooiste 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

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/accessoires-en-sieraden/tassen-koffers/pu-leren-rugzak
https://www.yoursurprise.nl/accessoires-en-sieraden/tassen-koffers/toilettassen/leren-toilettas?artikelcode=58002


Schort
Bekroon jouw medewerkers of klanten tot 
echte bakbaas met een persoonlijk schort. 
De schorten kunnen worden gepersonali-
seerd 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 kin-
deren of volwassenen in de kleuren bruin 
of zwart

• Het katoenen schort is ook verkrijgbaar 
voor zowel kinderen en volwassenen in 
diverse kleuren

Bekijk >

Ontdek ons   assortiment leren cadeaus
Wist je dat je nog veel meer leren cadeaus kan personaliseren met je logo en naam?

Ontdek onze volledige collectie leren artikelen en kies je favoriete cadeau. U kunt 
direct gratis een offerte voor uw project aanvragen! 

Bekijk het assortiment >
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https://www.yoursurprise.nl/kleding-en-textiel/schort-bedrukken
https://www.yoursurprise.nl/leren-cadeaus-graveren
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Jute Kerstzak
Deze kerstzak is een geweldige aanvulling 
op je kerstcadeaus. Je personaliseert hem 
met je logo en de namen van je collega’s 
of klanten. Je kunt ook een kerstsok kie-
zen om dit jaar iedereen te verrassen!

• Kerstontwerp beschikbaar
• Kerstzak of kerstsok
• Met eigen logo en namen

Bekijk >

Linnen tas
Verras je personeel met een gepersonali-
seerde (duurzame) linnen tas. Ideaal voor 
wanneer 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 verant-
woord

• Ook verkrijgbaar in het zwart of wit
• Enkelzijdig of dubbelzijdig te personali-

seren

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/kleding-en-textiel/jute-zakken/jute-kerstzak
https://www.yoursurprise.nl/accessoires-en-sieraden/tassen-koffers/canvas-tassen/canvas-tas?artikelcode=36159
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Agenda 2023
Maak de start van het jaar nog leuker door 
een gepersonaliseerde agenda cadeau 
te geven. Personaliseer de agenda met 
een leuke afbeelding, logo en/of tekst 
om 2023 positief en gestructureerd in te 
luiden.

• Volledig bedrukt
• Past in de brievenbus
• Zachte of harde kaft

Bekijk >

Notitieboek
Met deze leuke gepersonaliseerde notitie-
boekjes gaat er in 2023 geen enkel goed idee 
meer verloren. Een superhandig cadeau dus 
voor jouw medewerkers. Met een notitieboek 
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

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/boeken/agenda/foto-agenda?artikelcode=432028
https://www.yoursurprise.nl/boeken/notitieboek/notitieboek?artikelcode=363001


Chocotelegram®
Kies eens voor een unieke chocoladeboodschap in 
plaats van een handgeschreven boodschap. Een heerlijke 
chocoladetelegram met jouw zelfgekozen letters en/of cijfers. 
Een heerlijk cadeau om het eindejaar in te luiden!

• Verschillende maten
• Past in de brievenbus

Bekijk >
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https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/chocolade-telegram
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Bonbons
Chocolade is altijd een goed cadeau. Laat je personeel daarom 
verrassen met gepersonaliseerde chocolade bonbons, met een 
foto van een van de leukste momenten op kantoor. Het is het 
perfecte bedankje voor hun inzet.

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

Bekijk >

Chocoladekaart
Stuur een heerlijke boodschap op een cho-
coladekaart om je collega’s en/of klanten een 
fijne Kerst / Eindejaar te wensen! Kies een mooi 
ontwerp of voeg je eigen ontwerp toe om op 
de kaart te laten drukken. Een unieke en origi-
nele manier om je beste wensen te delen.

• Eetbare full colour print
• Past door de brievenbus
• 240 gram melkchocolade met witte topcoat

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/pralines-vierkant
https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/chocolade-kaart
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Mega 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 
boodschap

Bekijk >

Milka Giftbox
Ook de liefde van medewerkers en klanten
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 is verschillende thema’s zoals 

Kerst, Thank you of I Love Milka!

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/mega-milka-chocoladereep
https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/chocolade-cadeau/milka-kerstbox?artikelcode=648013
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Serveer- en snijplanken
Op zoek naar een functioneel geschenk met een luxe touch? Dan is deze mooie
houten snij-of serveerplank, met een unieke gravering, zeer geschikt! Ideaal voor bor-
rels, barbecues, 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

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/serveer-en-snijplanken


Drank
Bedank je medewerkers, zakenrelaties of klan-
ten voor een geweldig jaar met een heerlijke 
fles drank voorzien van een gepersonaliseerd 
etiket, een houten kist of gegraveerde glazen! 
Persoonlijk, uniek en lekker!

• Lever uw eigen ontwerp aan voor het 
 gepersonaliseerde label of deksel

• Bij de deksel van het houten kistje kun je 
kiezen voor bedrukking op chromaluxe of 
gravure op hout

• Bij bestelling van wijn-, champagne- of bier 
cadeausets kunnen gegraveerde glazen 
 worden toegevoegd

• Ook mogelijkheid tot alcoholvrije dranken

Bekijk >

Tips
• Combineer het met een flesopener of een snijplank of een kurkentrekker. Deze 

geschenken worden op een andere pagina uitgelicht.

• Kies een niet-alcoholische versie

• Voeg een te graveren gepersonaliseerde wijnkoeler toe. Ontdek dit geschenk op de 
volgende pagina’s
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https://www.yoursurprise.nl/dranken-en-alcoholvrije-dranken
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Glazen
Mooie glazen doen het altijd goed! Verras je 
collega’s of zakenrelaties met een setje ge-
personaliseerde glazen met jullie logo, zodat 
zij kunnen proosten op het succes van het 
afgelopen jaar. 

• Gravure van een logo mogelijk bij minimaal 
18 stuks

• De naam van de ontvanger per glas
• Groot assortiment met verschillende soor-

ten glazen

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/glas-graveren
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Wijnkoeler
Een onmisbaar item voor elk diner aan het 
einde van het jaar! Deze stijlvolle roestvrij-
stalen koeler kan worden gegraveerd met 
een ontwerp, tekst of logo om nog specialer 
te maken.

• Dubbelwandig RVS
• Perfect te combineren met een lekkere 

fles wijn/champagne

Bekijk >

Kurkentrekker
Op zoek naar het ultieme cadeau om alle 
wijnliefhebbers te verrassen? Dan is deze 
kurkentrekker 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 klan-
ten een belangrijk evenement 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.nl/koken-en-tafelen/wijnkoeler
https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/kurkentrekker
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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 bierpakket.

• Beukenhout met metalen binnenzijde
• Past door de brievenbus
• Makkelijk te combineren met een heer-

lijk bierpakket 

Bekijk >

Waterflessen
Voldoende drinken is belangrijk. Deze drinkflessen zijn superhan-
dig, 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.

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/flesopener-gegraveerd
https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/flessen-bekers
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Snoep-blikken of potten
Iedereen is dol op snoep. Wil je dat jouw rela-
ties of medewerkers vaak aan je denken? Geef 
dan een old school snoeppot of gepersonali-
seerd 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
• Rondom bedrukt 

Bekijk >

Houten theekist
Deze theedoos met gegraveerde deksel en 
theezakjes is prachtig en wordt nog specia-
ler met een mooie boodschap gegraveerd 
op het deksel. De theedoos is gemaakt van 
100% Europees beukenhout met een luxe 
afwerking.

• Met 2 theeglazen
• 18 theezakjes (3 smaken)
• 9 vakjes

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/chocolade-en-snoep/snoep-cadeau
https://www.yoursurprise.nl/koken-en-tafelen/theekist-met-glazen
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Princess Koffer Cabinsize
Verras je medewerkers met een gepersonaliseer-
de koffer om de vakantie af te trappen en hen te 
bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Wil je 
echt los gaan? Geef dan nog een travel journal 
erbij met de namen en foto’s van je team. Dit toffe 
cadeau, in combinatie met een prachtig einde-
jaarsfeest staat gegarandeerd voor succes! 

• Kleurrijke print van hoge kwaliteit op de inlay
• Met 4 zwenkwielen en cijferslot
• Geschikt als handbagage

Bekijk >

Beauty pakket
Deze luxe cadeauset is het perfecte cadeau 
om aan het einde van het jaar cadeau te 
geven en te laten zien dat hij/zij hard heeft 
gewerkt afgelopen jaar. De bedrukte hand-
doek komt samen in een geschenkdoos 
met drie handgemaakte zeepjes die ook 
nog eens 100% vegan zijn. 

• Volledige bedrukte handdoek 30 x 50 cm
• Met naam, logo en/of tekst
• Handgemaakt & 100% vegan

Bekijk >

https://www.yoursurprise.nl/accessoires-en-sieraden/tassen-koffers/koffers/princess-traveller-koffer?artikelcode=354004
https://www.yoursurprise.nl/wonen-en-lifestyle/beauty-en-wellness-cadeau/zeep-cadeauset-met-gastendoekje


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.nl/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 mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0111 712 466
of mail naar b2b@yoursurprise.nl.

Neem een kijkje op:

www.yoursurprise.nl/zakelijk >

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!

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van onze speciale aanbiedingen, nieuwe cadeaus
en meer?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief >

B2B Inspiratiegids

mailto:b2b@yoursurprise.nl
http://www.yoursurprise.nl/zakelijk
https://www.yoursurprise.nl/zakelijk?utm_source=b2b&utm_medium=newsletter-subscription&utm_campaign=email#newsletter
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