
Wij creëren betekenisvolle 
cadeau momenten voor jouw 

medewerkers!

Inspiratie najaar 2022
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Cadeaumomenten

Sinterklaas Kerst

Nazomer Halloween
WK

Het is áltijd het moment voor een cadeautje! En wist je dat geven misschien nog 
wel gelukkiger maakt dan krijgen? En dat het echt niet altijd duur hoeft te zijn?

Mocht je toch liever wel een aanleiding hebben om een cadeautje te geven,
dan inspireren we je graag! Kijk op de volgende pagina’s en

laat (eerst) jezelf verrassen. 
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WK Voetbal

Het WK voetbal 2022 in Qatar is de 22e editie van dit vierjaarlijks 
toernooi. Een evenement waar veel mensen naar uitkijken,

zeker als Nederland meespeelt! 

Geef je medewerkers en/of relaties een goede warming up met een 
toffe gadget. Je speelt met ons het perfecte ‘een-tweetje’:

wij geven de assist en jij scoort de punten! 
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Sinterklaas

Hard duimen dat de Sint dit jaar weer in volle glorie kan worden 
onthaald! Na 2 jaar restricties door corona wordt het opnieuw tijd 

om deze mooie traditie uitbundig te vieren.

Hoe aardig is het om je medewerkers en/of relaties te verrassen
met een leuke attentie?!
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Kerst
Geef persoonlijke waardering met de Ultimate Gift!

Een gepersonaliseerde online omgeving met het grootste 
aanbod e-cadeaukaarten: 

* vraag naar de voorwaarden

• keuze uit bekende en 
populaire e-cadeaukaarten

• keuze uit verrassende 
webshops

• steun lokale ondernemers *
• steun door jou gekozen 

goede doelen



12

Duurzaam & Bewust

Duurzaam = stoffig? Bewust = ingewikkeld? Welnee!

Geef je werknemers een voorzetje om duurzamer en bewuster te leven. Wij 
hebben genoeg verrassende gifts in ons assortiment die écht zullen aanspreken 

en bovendien ook nog supernuttig zijn. Jij kiest de boodschap
en wat je hierbij wilt uitstralen! 
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Genieten & Ontspannen

Natuurlijk gun je jouw medewerkers ook ontspanning en genietmomentjes! 
Want alleen dan kan de (zakelijke) boog op spanning blijven.

Met een origineel cadeau, groot of klein, laat je ze dit weten! 
Everybody weer lekker ZENN!
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Gezondheid & Vitaliteit

Goed voor je medewerkers zorgen, hoe belangrijk is dat! Hun gezondheid en 
vitaliteit is van flinke invloed op jouw bedrijf.

Een zetje in de goede richting is daarom nooit verkeerd. Denk aan een boekje 
met gezonde sapjes, sportattribuut, waterfles... Allemaal praktische

gifts met een ‘smoothe’ boodschap! 
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Samen & Erop uit

Wandelen met vrienden, spelletjes met familie, muziek, strand, fietsen.. 
allemaal activiteiten die bijdragen aan innerlijk geluk!

Stimuleer jouw medewerkers om er lekker op uit te gaan met de mensen die 
hen dierbaar zijn. Genoeg leuke gifts die hieraan kunnen bijdragen. En niet 

vergeten: van geven word je zelf ook een gelukkig mens!
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CREËER BIJZONDERE 
CADEAUMOMENTEN MET

DNP GIFTMANAGERS!

DNP GiftManagers is al 20 jaar uitgever van de allerleukste 
cadeauconcepten. Met veel plezier en ambitie zorgen we 
samen met jou voor bijzondere attenties en verrassingen.

Ons team: ambitieuze en creatieve toppers. Wij vinden een 
cadeau pas ’echt’ een cadeau als het aan alle kanten klopt; 
het cadeau zelf natuurlijk, maar ook de gedachte erachter, 
de boodschap, de verpakking, dat mooie kaartje erbij……
Verrassen, Verbinden en Vermaken. De 3 V’s waar het om 
draait als jij de Ultimate Gift aan je medewerkers geeft.



www.dnp-giftmanagers.nl

Verrassen, Verbinden, Vermaken


