
Wij creëren betekenisvolle cadeau 
momenten voor jouw 

medewerkers!
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DNP Giftmanagers

DNP GiftManagers is al 20 jaar uitgever van de allerleukste cadeau-
concepten. Wij creëren met veel plezier en ambitie bijzondere  
cadeaumomenten voor onze afnemers: bedrijven en consumenten.

Het DNP team bestaat uit 12 ambitieuze en creatieve toppers. Wij 
verrassen dagelijks onze gevers en ontvangers met een mooi en breed 
aanbod van de leukste cadeaukaarten en cadeaubonnen en zijn toppers 
op het gebied van het creëren van de leukste cadeaus. Wij vinden een 
cadeau pas een ‘echt’ cadeau als het aan alle kanten klopt; het 
cadeautje zelf natuurlijk, maar ook de verpakking, dat mooie kaartje 
erbij… Verrassen, Verbinden en Vermaken. De 3 V’s waar het bij ons om 
draait!

DNP is nog altijd in handen van de oprichters Marjon Broekmeulen en 
Janet Moltmaker. Twee gepassioneerde en betrokken ondernemers die 
laten zien dat je met oog voor mens en organisatie, sterke 
klantgerichtheid en goede teamspirit zoveel meer kunt bereiken!

Wij staan altijd voor je klaar! Mail, bel of app ons gerust.
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Cadeaumomenten door het hele jaar heen!

Het geven van waardering aan je werknemers is cruciaal, het hele jaar door. Zo creëer je werkgeluk, blijven ze betrokken bij je 
organisatie en werken ze met plezier. Wij helpen jou om je werknemers jaarrond te laten stralen! 

Denk bijvoorbeeld ook eens aan de volgende momenten om je werknemers extra te waarderen:

16 maart 
Dag van de 
thuiswerker

7 april
Wandel-naar-je-

werk dag

23 april 
Wereldboeken-

dag 6 mei 
Anti-dieet

dag

18 mei
Planten-

dag

8 maart 
Internationale 
vrouwendag

21 april
Secretaressen-

dag

21 juni
Wereldyoga-

dag
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Pasen

Duurzaam & bewust

Samen & erop uit

Genieten & ontspannen
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Pasen
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Pasen
De paashaas, chocolade paaseieren zoeken, een gezellig paasontbijt....iedereen 
houdt ervan. Ben jij op zoek naar een paasgift dat je tijdens of rondom Pasen 
kunt weggeven aan jouw werknemers en relaties? Een gift met Pasen is een 
leuke manier om verrassend uit de hoek te komen! Juist wanneer mensen het 
niet verwachten, kun je met een geschenk enorm veel bereiken.

Laat je medewerkers, klanten of relaties nóg meer genieten met één van de 
leuke paasgeschenken op de volgende pagina’s!

TIP! Bij al onze gifts is het mogelijk een bijpassende kaart toe te voegen. Zo 
maak je de gifts nóg persoonlijker!
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Happy truffel… wij zijn fan! 

Chocolade geeft een gelukzalig gevoel en dat begint al bij de verpakking. De 
Happy Truffel verpakking is zo vrolijk dat een glimlach niet onderdrukt kan 
worden. De felle, bonte kleuren spatten eraf.

Happy Truffel is net even anders en daar houden wij van! Zij vonden dat de 
chocoladewereld een nieuwe boost nodig had. Chocolade waar je blij van 
wordt en die je samen kunt delen.

Happy Truffel is er in allerlei vormen en doosjes met 4, 6, 12 of zoveel truffels 
als je maar wenst.

Waar wij ook heel blij van worden is dat waar je ook voor kiest, je ook de 
truffels in de kleuren kunt kiezen van jouw huisstijl of logo. En de wikkel om 
elke verpakking kunnen wij helemaal op maat voor jou ontwerpen!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Haasplank!

Hóe leuk is deze houten plank, in de vorm van een haas! Dat zal feestelijk staan 
tijdens het paasontbijt of de paasbrunch! Je versgebakken broodjes, paasstol, 
of andere lekkernijen zullen nog lekkerder smaken.

Het is uiteraard ook mogelijk om je bedrijfslogo of een korte tekst in de plank te 
graveren.

Goed om te weten: de haasplank past door de brievenbus.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Bedankt voor de bloemen

De lente is in aantocht! Wil je iemand op een originele manier verrassen met 
bloemen? Zeg het met deze brievenbusbloemen.

Dat zal heerlijk geuren: verse snijbloemen per post verstuurd. Kies jij voor 
tulpen, narcissen of misschien wel een mix van allebei? Ook is het mogelijk om 
verschillende kleuren bloemen met elkaar te mengen. 

Een bedrijfslogo kan op de doos worden gedrukt.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Chocolade voor elk gift moment

Chocolade is een populair geschenk om in te zetten. En een chocolade item is 
natuurlijk ook voor élk gift moment inzetbaar.

Een doosje pralines gedrukt met tekst of logo, een chocolade spelletje, 
Napolitaanse chocolaatjes om uit te delen, een lekkere tablet in Paasstijl. Alles 
is mogelijk en dat allemaal tegen (h)eerlijke prijzen. Ook hiermee komen wij 
verrassend uit de hoek.

Natuurlijk kan er ook altijd voor gekozen worden om een persoonlijk kaartje aan 
het chocoladecadeautje toe te voegen.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Begin de dag met een lekker 
ontbijtje…
Weer eens wat anders!

Of je medewerkers nu (gedeeltelijk) thuiswerken of niet… Spontaan verrast 
worden met een gezellig ontbijtje vindt iedereen leuk.

De inhoud van het ontbijtpakket gaan wij samen met jou bepalen. Álles kan en 
mag en je kunt het zo gek maken als je wilt. En weet... ook als het pakketje door 
de brievenbus moet passen, zijn er meer dan genoeg lekkere ontbijtproducten.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.



Dag van de 
zorg
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Dag van de zorg
Zet je zorgmedewerkers in het zonnetje! Op 12 mei is het De Dag van de Zorg 
en dat geeft een extra reden om jouw toppers uit de zorgsector te bedanken 
voor hun fantastische inzet. Een waardering voor jouw medewerkers die dag in 
en dag uit kéihard werken om voor anderen te zorgen. 

Van grotere gifts met jouw logo, tot waardevolle kleinere attenties die door de 
brievenbus passen: alles is mogelijk. Laat je inspireren door een van de leuke 
gifts op de volgende pagina’s!

TIP! Bij al onze gifts is het mogelijk een bijpassende kaart toe te voegen. Zo 
maak je de gifts nóg persoonlijker!
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Bookchoice

Genieten en ontspannen met een e-book op de bank, in de tuin of nog net even 
voor het slapengaan. Dat kan met Bookchoice! Kies uit een van de boeken die 
Bookchoice per maand aanbiedt en duik in bijvoorbeeld een spannende thriller, 
een romantisch verhaal of die éne biografie die je al heel lang wilde lezen.

Niet alleen is er keuze uit e-books, maar ook uit audiobooks! Dus mocht iemand 
niet zo’n lezer zijn, dan is Bookchoice alsnóg een goede keuze. 

Bookchoice bevat standaard 8 e-books en audio books van de selectie van de 
desbetreffende maand waarin een code wordt verzilverd. De e-books en 
audiobooks die zijn gedownload, blijven voor altijd beschikbaar.

Ook leuk: combineer een Bookchoice gift met een van onze andere gifts, zoals 
een verwenpakket of ontbijtje!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.



DNP Giftmanagers, Grotestraat 138A, 5141 HC Waalwijk, 0416-750220, dnp-giftmanagers.nl

Een persoonlijke groet!

We vergeten wel eens dat zomaar een kaartje met een persoonlijke boodschap 
minstens zo veel waard is dan het grootste cadeau.

Gewoon om je medewerkers even dank je wel te zeggen. Voor hun inzet, hun 
flexibiliteit of om te laten weten  te bedanken voor hun inzet, ze een hart onder 
de riem te steken of omdat je even wilt vragen hoe het met ze gaat.

Je kunt er ook voor kiezen om nog een zakje met bloemzaadjes aan de kaart toe 
te voegen. Wil je liever een kaartje sturen in de wintermaanden, dan kun je 
bijvoorbeeld ook een zakje cacao poeder bijsluiten voor een lekkere warme 
chocolademelk. Gewoon, omdat het een leuk gebaar is!

Waar je ook voor kiest, alleen een kaartje, met of zonder presentje, het gebaar 
gaat hoe dan ook enorm gewaardeerd worden. Oh, en hadden wij al gemeld, dat 
wij de kaart voor jou helemaal op maat ontwerpen? Kies bijvoorbeeld voor een 
van de onderstaande kaarten:
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Houten tulp

“Deze tulp is een blijvertje net zoals onze waardering voor jou!”. 

Dit is nog eens een leuke en vrolijke giveaway en zeer elegant als decoratie. 
Waar zou jij hem willen? Hier voegen we een persoonlijk kaartje toe met daarin 
een mooie boodschap voor de medewerkers.

Afmeting 20cm

Materiaal Hout

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Happy truffel… wij zijn fan! 

Chocolade geeft een gelukzalig gevoel en dat begint al bij de verpakking. De 
Happy Truffel verpakking is zo vrolijk dat een glimlach niet onderdrukt kan 
worden. De felle, bonte kleuren spatten eraf.

Happy Truffel is net even anders en daar houden wij van! Zij vonden dat de 
chocoladewereld een nieuwe boost nodig had. Chocolade waar je blij van 
wordt en samen kunt delen.

Happy Truffel is er in allerlei vormen en doosjes met 4, 6, 12 of zoveel truffels 
als je maar wenst.

Waar wij ook heel blij van worden is dat waar je ook voor kiest, je ook de 
truffels in de kleuren kunt kiezen van jouw huisstijl of logo. En de wikkel om 
elke verpakking kunnen wij helemaal op maat voor jou ontwerpen!
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Een Hart-stikke leuke plank

Elk borrelmomentje of ontbijt wordt gezelliger met deze hart-stikke leuke 
houten plank! Presenteer je broodjes, borrelhapjes of bijvoorbeeld zoete 
lekkernijen met liefde op deze plank en wij weten zeker dat je het hart verovert 
van je gasten of gezin!

Ook bij deze plank is het mogelijk om je bedrijfslogo of een korte tekst in de 
plank te graveren.

Goed om te weten: deze plank past door de brievenbus.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Bloemen houden van mensen… 
en mensen houden van bloemen
Een koker met bloembollen met een leuk gepersonaliseerd kaartje of  
bloemenbollen verpakt in een mooi linnen zakje. Wie wordt daar nu niet vrolijk 
van!

We hebben bloembollen voor elk seizoen en elke mogelijke verpakking waar je 
ze in kunt doen.

Of wat dacht je hier van; een bloemenvaas die door de brievenbus past! In het 
doosje zit een vaas die aan twee zijden bedrukt is en die je snel een eenvoudig 
in elkaar zet. Deze grappige bureauvaas wordt geleverd met een bosje trendy 
droogbloemen of verse bloemen.
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Chocolade voor elk
cadeaumoment
Chocolade is een populair geschenk om in te zetten. En een chocolade item is 
natuurlijk ook voor élk gift moment inzetbaar.

Een doosje pralines gedrukt met tekst of logo, een chocolade spelletje, 
Napolitaanse chocolaatjes om uit te delen, een lekkere tablet in Paasstijl. Alles 
is mogelijk en dat allemaal tegen (h)eerlijke prijzen. Ook hiermee komen wij 
verrassend uit de hoek.

Natuurlijk kan er ook altijd voor gekozen worden om een persoonlijk kaartje 
aan het chocoladecadeautje toe te voegen.

Chocolademunten alleen voor tijdens de Sinterklaas periode? Absoluut niet! De 
zorgmedewerkers zijn onbetaalbaar. En op deze manier kun je ze dat laten zien.

De muntjes die wij mét logo kunnen bedrukken, zijn leverbaar in zowel een 
netje (met kaartje eraan) als cellofaan zakje (met een kaart in het zakje).

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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BIJ jou is iedereen te gast!

Geef bijen en andere insecten een lekker plekje om te nestelen met dit DIY 
bijenhotel. Het bijenhotel is gemaakt van gerecycled materiaal en kun je heel 
makkelijk zelf in elkaar zetten!

Met onderstaande tips bied je jouw gasten alle comfort en maak je van jouw 
hotel een 5-sterren hotel!

Hang het hotel:
* Op een warme zonnige plek, liefst op het zuiden
* In de buurt van nectar en stuifmeel (dus in de buurt van bloemen ☺)
* Op een stabiele beschutte plek, beschermt tegen wind en regen
* Vanaf maart buiten (dan gaan bijen op zoek naar vroege voorjaarsbloeiers!)

Niet alleen bijen willen bij jou komen logeren, ook andere insecten zullen 
nieuwsgierig zijn naar jouw hotel. Voor deze gasten kun je de bovenverdieping 
inrichten met de bijgeleverde dennenappels of andere dingen uit de natuur, 
zoals takjes, klei, plantenresten of riet.

Het bijenhotel is gemaakt van landbouwafval. Door een natuurlijke coating is 
deze geschikt om buiten te gebruiken.
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Jij bent goud waard!

Een glazen pot met werkelijk heerlijke chocolade bonbons. De bonbons zijn 
verpakt in een luxe goud folie waarmee je zegt: “jij bent goud waard!”. Op de 
zijkanten van de glazen pot komt een sticker met logo of tekst.  

Hoe leuk, op elke afdeling een pot met goud! 

Met deze glazen pot blijft je boodschap zichtbaar bij de medewerkers. De pot 
nodigt enorm uit om telkens te her vullen. Paaseitjes, Valentijn hartjes… het 
mag allemaal ☺

Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld 3 gouden chocolade kogels in een 
transparant zakje te verpakken met een sluitsticker bedrukt met logo of tekst. 
Dit kan samen met een eventuele andere attentie.

Een persoonlijke kaart met een mooie boodschap kan uiteraard overal aan 
worden bevestigd!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Laat die hersens maar kraken!

Even wat anders aan je hoofd dan zorgen. Deze kleine houten puzzels lijken 
misschien simpel, maar niets is minder waar! Heb jij het inzicht om deze 
hersenkrakers op te lossen?

Met wat kundigheid en goede moves kom je achter de geheimen van de 
puzzels. En… oefening baart kunst!

Er zijn heel veel verschillende puzzels, met verschillende moeilijkheidsgraden. 
Ideaal om als klein cadeautje op te sturen, want sommige puzzels passen zelfs 
door de brievenbus!

Het is ook mogelijk om de verpakking van de puzzels te bedrukken met logo.
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Omdat geven zo enorm leuk is!

We geven toe: het is een beetje omdenken. Maar hoe bijzonder is het als ook 
de cliënten of bewoners een moment in het jaar in het zonnetje worden gezet 
en uit handen van de zorgmedewerkers ‘een knuffel voor jou’ uitgereikt krijgen. 
Wij kunnen het al voor ons zien: al die knuffels verspreid door de hele 
organisatie. Wat zal er het er vrolijk uit zien!

Wij zijn zelf zo enthousiast over dit idee, dat wij als DNP graag ons steentje aan 
deze actie bijdragen. Wij willen dan ook graag de helft van de kostprijs van deze 
knuffelbeer voor onze rekening nemen!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Een attentie op locatie…

In plaats van het uitreiken of opsturen van een cadeautje, ook eens een 
cadeautje op locatie dat de medewerker zelf kan ‘nuttigen’.

Denk aan een ijskar of zelfs ijsstand op een warme zomerdag, een mobiele   
smoothiebar om jouw medewerkers even een ‘energie boost’  te geven. Of 
warme chocolademelk met slagroom op een winterse dag.

Wat een sfeer zal dit geven en wat zal dit gebaar enorm gewaardeerd worden!

Wij denken heel graag met jou mee hoe we hier invulling aan kunnen geven. 
Geloof ons, er is echt heel veel mogelijk!

Een klein gebaar, grote impact!



Gezondheid 
& vitaliteit
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Geen weerstand meer tegen 
sporten!
Geen zin of tijd voor de sportschool? Met deze set elastische banden heb je 
geen sportschool nodig, want je creëert gewoon je eigen workout!

De banden zijn ook verkrijgbaar als complete set! De set bestaat uit 3 banden 
met verschillende weerstanden: licht, medium en sterk. Gaat het je na een 
tijdje te makkelijk af? Dan pak je gewoon de volgende band!

Wil je het persoonlijker maken? Dat kan! Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor logobedrukking. Of wat dacht je ervan om de banden te verpakken in een 
luxe giftbox met gepersonaliseerde wikkel? Om het helemaal compleet te 
maken, zou je er ook nog een persoonlijke kaartje bij kunnen doen!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Let’s shake it op de gezonde 
toer...
Een handige saladebeker om overal mee naar toe te nemen. Dat is pas gezond 
bezig zijn!

De saladebeker is mega handig om mee naar het werk te nemen of tijdens een 
dagje uit. 

Ook leuk! Een receptenboekje toevoegen met allemaal makkelijke en gezonde 
recepten. We kunnen de saladebeker en het receptenboekje leuk verpakken in 
een draagtasje of een mooi doosje.



DNP Giftmanagers, Grotestraat 138A, 5141 HC Waalwijk, 0416-750220, dnp-giftmanagers.nl

Als ik 1 keer tring, dan ben jij …

Zuiderlingen én carnaval liefhebbers kunnen deze zin vast afmaken ☺.

Weer zo’n heerlijk item waar je vrolijk van wordt. Fietsbellen zijn een perfecte 
communicatie tool. Ze maken veel lawaai, trekken aandacht en creëren 
veiligheid op straat en wie heeft er nu geen fiets in ons kleine, vlakke 
kikkerlandje.

De ‘LogoBell’ zoals deze bel is gedoopt, is beschikbaar in verschillende vormen, 
kleuren en materialen.

Vanaf 1000 stuks kunnen wij de bel voor jou helemaal custom made maken en 
is de ‘logobell’ in elke PMS kleur te leveren. Ook de verpakking kunnen wij 
helemaal op maat voor je ontwerpen.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Waterfles met infuser en een 
persoonlijke touch!
Een gezonde en bewuste levensstijl zowel thuis als op het werk is belangrijk.

Wij zijn helemaal weg van deze mooie design waterfles met infuser!  Door fruit 
toe te voegen in het compartiment geef je water volop vitaminen en smaak en 
ben je de hele dag gezond bezig. Een trendy geschenk waarmee je jouw 
medewerkers gedurende de dag een energy boost geeft. De Waterfles met 
infuser is verpakt in een wit doosje. 

De waterfles kan worden bedrukt met logo. Wil je nog een persoonlijk kaartje 
toegevoegd hebben? Dat kan natuurlijk ook!
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Zo blijf je me toch een potje fit!

De Fit Pot bestaat uit 50 kaarten met daarop 100 sportieve opdrachten om fit 
te blijven. Zorg iedere dag voor een gevarieerde workout door een of enkele 
kaarten uit de Fit Pot te trekken en de opdrachten uit te voeren.

Wil je het een dagje makkelijk houden? Geen probleem! Kies dan voor een 
combi kaart met een kant en klare workout.

Sport je graag samen met iemand? Daag je sportbuddy dan uit voor een 
challenge! In de Fit Pot zitten 10 challenge kaarten met opdrachten om de 
strijd met elkaar aan te gaan.

De Fit Pot bevat:
* 40 kaarten met 80 oefeningen
* 5 challenge kaarten met 10 uitdagingen
* 5 combi kaarten met 10 combinaties

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Zo smart, zo’n watch… 

Een mooie smartwatch die zowel stoer als elegant is. Deze slimmerik is 
multifunctioneel en meertalig, met ingebouwde camera, roestvrij stalen kast, 
bluetooth-aansluiting en oplaadbaar via USB-kabel.

De comfortabele TPU verstelbare riem en het Lcd-scherm van 1,22 inch maken 
deze smartwatch  de perfecte gadget voor allerlei sporten, vrijetijdsactiviteiten 
en dagelijkse activiteiten. Spatwaterdicht. App beschikbaar voor iOS en 
Android. Hier worden vrouwen én mannen blij van!

De smartwatch is verpakt in een mooie designdoos, inclusief micro-USB-
oplaadkabel. 
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Klaar voor je work-out?

Zo’n typisch ‘nice to have’ artikel. Een fijne sporttas waar je mee in de 
sportschool of op het sportveld voor de dag kunt komen.

Voor de minder sportievelingen onder ons: hij misstaat ook echt niet als je deze 
tas meeneemt naar het strand of zwembad ☺.

Kortom… een multifunctionele tas in leuke pittige kleuren. Natuurlijk kunnen 
we deze bedrukken met jouw logo. Leuk om te geven en nóg leuker om te 
krijgen!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.



Genieten & 
ontspannen
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Bookchoice

Genieten en ontspannen met een e-book op de bank, in de tuin of nog net even 
voor het slapengaan. Dat kan met Bookchoice! Kies uit een van de boeken die 
Bookchoice per maand aanbiedt en duik in bijvoorbeeld een spannende thriller, 
een romantisch verhaal of die éne biografie die je al heel lang wilde lezen.

Niet alleen is er keuze uit e-books, maar ook uit audiobooks! Dus mocht iemand 
niet zo’n lezer zijn, dan is Bookchoice alsnóg een goede keuze. 

Bookchoice bevat standaard 8 e-books en audio books van de selectie van de 
desbetreffende maand waarin een code wordt verzilverd. De e-books en 
audiobooks die zijn gedownload, blijven voor altijd beschikbaar.

Ook leuk: combineer een Bookchoice gift met een van onze andere gifts, zoals 
een verwenpakket of ontbijtje!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Gezellig filmavondje thuis voor de 
buis met de entertainment box!
Verras je medewerkers met deze entertainment box. Goed voor een gezellig 
filmavondje met heerlijke snacks. Het brievenbus doosje is gevuld met heerlijke 
producten en een ‘Pathé Thuis Film Cadeau’. Een lui avondje op de bank en 
weg zwijmelen bij een romantische film of een spannende thriller.

De inhoud van het pakket gaan we natuurlijk met jou bepalen. Met of zonder 
een alcoholische versnapering, een worstje, een kaasje of liever juist olijfjes. 
Alles is mogelijk!

Wij ontwerpen de Pathé Thuis Film Cadeau in de look & feel van jouw bedrijf en 
bedrukken deze met een persoonlijke boodschap. De Pathé Thuis Film 
Cadeaukaart is uiteraard ook los of in combinatie met andere cadeautjes 
leverbaar. 
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Duurzaam én mooi gaan hand in 
hand
Hammamdoeken zijn enorm populair, vooral ook omdat ze zo makkelijk mee 
zijn te nemen en er zo fris en kleurrijk. Achter de Hammamdoeken van Oxious
zit ook nog eens een goed en eerlijk verhaal!

Deze Hammamdoeken worden namelijk in een eigen fabriek in een klein dorpje 
in Turkije gemaakt, waardoor er werkgelegenheid ontstaat voor de vrouwen die 
er wonen. Het bedrijf zorgt voor goede arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke 
lonen, een pensioenregeling, sociale zekerheid en mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zijn al hun producten gemaakt van 
gerecycled katoen met GRS-certificering. De handdoek is gemaakt  50% 
Oekotex gecertificeerd katoen en 50% gerecycled industrieel textielafval en 
stoffen.

De hammamdoeken kunnen verpakt worden in een mooi doosje en/of voorzien 
worden van een banderol die bedrukt kan worden met logo.  De 
hammamdoeken zijn er in verschillende uitvoeringen en kleuren. Ook leuk in 
combinatie met een vrolijke strandtas! 

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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SeatZac, de leukste zitzak om in 
te relaxen! 
Een zitzak om verliefd op (of in?) te worden. Chill wherever you like! De 
SeatZac is een chill bag die je binnen enkele seconden, met één zigzaggende 
beweging, met 400 liter lucht vult. De SeatZac is gemaakt van zeer sterk 
polyester (ook wel parachutestof genoemd) en weegt maar 750 gram. Daarom 
is ‘ie makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde toffe draagtas. Ideaal voor in 
het park, op een festival, je dakterras of tuin of natuurlijk mee op vakantie. De 
SeatZac is verkrijgbaar in de allerleukste funky kleuren; roze, oranje, blauw, 
groen, paars. Natuurlijk is ook de SeatZak te bedrukken met jouw logo. 

Wij weten zeker…  deze topper valt bij iedereen in de smaak! 
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Omdat we niet kunnen niet 
kiezen…
We kunnen niet wachten tot het weer zover is…. Op een heerlijke zomerse dag 
of avond de barbecue aansteken, een drankje erbij en simpelweg genieten. Wat 
zijn we er allemaal aan toe!

Op onze zoektocht naar leuke, anders dan anders barbecues, zijn we tegen een 
aantal leuke exemplaren aangelopen. We konden en wilden niet kiezen, dus 
hebben wij de 5 leukste  exemplaren in ons programma opgenomen.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Hier word je toch wild van!

Oké, eerlijk is eerlijk. Hij is dan wel niet van echt leer, maar zeg nu zelf… toch 
bijna niet van echt te onderscheiden?

Deze camel kleurige ‘über coole’ barbecue schort  is gemaakt van PU leer.

By the way, wist je dat PU leer een afkorting is voor het woord PolyUrethaan
leer en dat het eigenlijk een vorm van kunstmatig leer is. Hoewel het verschilt 
van echt leer, heeft dit type leer toch nog enkele overeenkomsten. Het is 
tenslotte ook gemaakt om het gevoel te geven en eruit te zien als authentiek 
leer, maar zonder gebruik te maken van dierlijk materiaal.



DNP Giftmanagers, Grotestraat 138A, 5141 HC Waalwijk, 0416-750220, dnp-giftmanagers.nl

Op en top verwennerij…

Wie wordt nu niet blij van Rituals? Zij weten als geen ander hoe je van een 
cadeautje zó veel meer maakt door het gebruik van mooie verpakkingen. 

Maak je dag vrolijker met deze producten die reinigende roze grapefruit en 
witte lelie bevatten. Dit heerlijke geschenkpakket bestaat uit een kneedbare 
schuimsensatie en knisperende bodymousse. 

Doe de badkamerdeur op slot, stap in bad of onder de douche en geniet van 
deze heerlijke Rituals set…

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.



Samen & 
erop uit
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Verantwoorde cadeautjes 
saai…natuurlijk niet! 
De Boc ’n Roll is een herbruikbare lunchbag & placemat in één en gemaakt van 
katoen met kunststof (TPU) aan de binnenkant zodat alle boterhammen en 
andere etenswaren lang vers blijven. Je kunt gemakkelijk je boterhammen, 
sandwich, kaas of worst in de Boc’n’Roll wikkelen om deze te bewaren en mee 
te nemen. 

Het schoonmaken van de Boc 'n Roll kan eenvoudig met een doekje aan de 
binnenkant of je kunt ‘m wassen op 40 graden. De Boc ‘n Roll is leverbaar in tal 
van leuke kleuren en designs. 

De Boc’n Roll kan los geleverd worden, maar wij kunnen deze ook voor je 
verpakken in een mooie giftbox inclusief een op maat ontworpen sleeve met 
een persoonlijke boodschap. Wil je nog meer ‘uitpakken’, dan kun je ook nog 
de Schoonheidsbon (goed voor een heerlijke gezichtsbehandeling) toevoegen 
aan de giftbox.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Ecologische draadloze oortjes; 
Verantwoord én stoer!
Wij blijven ons altijd weer verbazen over al die mooie, nieuwe, innovatieve, 
maar vooral ook steeds meer verantwoorde producten die er op de markt 
komen.

Een ecologische tarwestro plastic, draadloze bluetooth hoofdtelefoon met 
handsfree bellen in een oplader. Inclusief een USB-oplaadkabel. De 
koptelefoon zit ook nog eens verpakt in een mooi luxe doosje.

Tarwestro wordt toegepast om het gebruik van natuurlijke grondstoffen te 
stimuleren en de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen.
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De Mepal lunchbeker, 
onverminderd populair
We kennen ‘m al een tijdje, deze duurzame, kunststof foodjar van het merk 
Mepal.

Deze mega populaire lunchbeker is een super handig product om je lunch of 
tussendoortje mee te nemen. De foodjar heeft twee compartimenten. Door 
middel van een draaibeweging scheid je de twee compartimenten van elkaar. 
Beide delen hebben een aparte deksel. Dé oplossing om geknoei tijdens het 
mengen te voorkomen.

En jawel… het oog wil natuurlijk ook wat. Niet alleen handig, maar het ziet er 
ook nog eens tof uit. De Mepal lunchbeker is er in diverse mooie pasteltinten. 

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Zo tof! Een milieuvriendelijke 
barbecue!
Hij bestaat echt! een biologisch afbreekbare tafelbarbecue voor eenmalig 
gebruik. In deze tijden wordt alle hulp bij het zorgen voor onze planeet door 
iedereen op prijs gesteld.

De CasusGrill is het herontwerp en de groene transformatie van de aluminium 
wegwerpgrill. Deze grill is uitsluitend gemaakt van duurzame materialen 
zonder gebruik te maken van metalen. Het is effectiever, produceert minder 
afval en is veiliger. Bovendien is de grill milieuvriendelijk en biologisch 
afbreekbaar. Het bestaat uit Quick Oxylite bamboe houtskoolbriketten, 
isolerend licht lavasteen, onbehandelde bamboe en een kartonnen doos.

De CasusGrill is gemakkelijk te gebruiken en is in 5 minuten klaar om te grillen. 
De CasusGrill zorgt met zijn gelijkmatige hoge temperatuur voor een 
uitstekend knapperig grillresultaat. 

TIP! Ook leuk om samen met deze barbecue te geven; een barbecue short van 
PU leer. 
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Een coole tas voor koele 
drankjes…
Als je denkt aan een koeltas, dan denk je óók aan zon, erop uit, gezelligheid, 
vrijetijd, ontspanning. Wat zijn we er allemaal ontzettend aan toe! Wedden dat 
iedereen een smile op zijn gezicht krijgt met deze koeltas!

Deze super makkelijke koeltas is leverbaar in diverse mooie frisse kleuren en 
verschillend types. De koeltassen kunnen worden bedrukt met logo.

Wil je ook nog een leuk persoonlijk kaartje toegevoegd hebben aan de koelbox 
of deze vullen met (strand)spullen of  lekkernijen, dan kan dit uiteraard ook! 

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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De custom-made DryBags zijn gemaakt van sterk, flexibel tarpaulin en  
gewoven van gecoat polyester. Dit maakt de DryBag stevig en duurzaam. De 
DryBag is niet dicht gestikt, maar door middel van heat-sealing gedicht. De 
ritsen zijn ook gecoat, wat de DryBag volledig waterdicht maakt.

Dus ga je zeilen, hiken, surfen of wat dan ook, deze DryBag is een goede en  
good looking metgezel.

De tassen zijn gemaakt van dekzeil. Dit maakt het tot een flexibel en 
waterproof materiaal. De DryBags zijn beschikbaar in verschillende modellen 
en kleuren, zowel in het mat als glossy.

Afhankelijk van het gewenste aantal is het ook mogelijk om de drybag in elke  
PMS kleur te bestellen en kan deze ook bedrukt worden met logo en tekst.

DryBag, voor als je het niet droog 
kunt houden



Duurzaam & 
bewust
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We used to be a bottle!

De ‘BottleBag’ is een waanzinnig tof duurzaam alternatief voor de standaard 
plastic tassen. Believe it or not, maar deze tassen zijn gemaakt van 100% 
gerecyclede plastic flessen.

Je hebt ze in allerlei verschillende modellen, formaten, kleuren en designs. Van 
een grote strandtas tot een makkelijke boodschappentas, een klein rugzakje tot 
een echte ‘city bag rugzak’.

En ja, natuurlijk zijn deze tassen, welke je ook wenst, geheel te personaliseren 
met tekst en logo.

Wij zijn blij dat wij niet hoeven te kiezen…!

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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I am walking on sunshine…

Je krijgt spontaan een goed humeur van deze enorme collectie bijzondere 
zonnebrillen. Er zijn zo veel verschillende varianten dat we ze hier niet allemaal 
op kunnen noemen, dus we hebben er een zo maar een aantal uitgelicht:

❖ Zonnebrillen die, zodra ze in contact komen met zonlicht (UV) , veranderen 
van kleur.

❖ Zonnebrillen die in elke gewenste PMS kleur besteld kunnen worden.

❖ Zonnebrillen in tal van vrolijke, gekke, kleurrijke designs.

❖ Duurzame Eco-zonnebrillen die voor 60% uit strovezel bestaan.

❖ Hilarische bierbrillen waarmee je een flesje kunt openen.

En voor welke bril je ook kiest, elk type is te bedrukken met een logo. Het logo 
kan bedrukt worden op de pootjes van de bril en/of op het brillen 
beschermhoesje. 

Ook leuk om te combineren met duurzame (te personaliseren) brillendoekjes!
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Zie je het nog wel helder?

De BottleWipe is een super handig schoonmaakdoekje gemaakt van 100% 
gerecyceld PET (plastic).

De BottleWipe is te gebruiken om brilglazen, smartphones, tablets of 
computerschermen schoon te maken. En natuurlijk kan de The BottleWipe
helemaal bedrukt worden met wat je maar wilt!

Deze ‘propere dame’ wordt geleverd  in een cadeauboxje van kraftpapier(*).

(*) Wist je dat Kraft papier is gemaakt van grof geperst papier dat is gemaakt van 
gerecyclede papierpulp.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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Bloei potloden en bloei wenskaartjes… 
dit is toch té leuk!

Een potlood dat groeit? Jazeker, met deze potloden hoef je nooit meer het 
stompje van je potlood weg te gooien. Vanaf nu zet je het in een bloempotje 
met aarde en je geeft het water. Vanzelf groeien er vrolijke bloemen, verse 
kruiden of lekkere groentes uit. Er is zelfs een kerstboom bloeipotlood waar 
een heus kerstboompje uit groeit.

En niet alleen de potloden, maar ook de wenskaarten kunnen groeien en 
bloeien ☺.

Deze geweldige wenskaarten zijn gemaakt van bloeipapier. Dit is duurzaam 
papier van gerecyclede oude kranten of katoen resten waar bloemen-, groente-
of kruiden-zaadjes in verwerkt zijn. Wanneer de kaart in de aarde wordt gelegd 
groeien er fleurige bloemen, kruiden of lekkere groentes uit. 
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Een ‘eco standaard’ voor je 
smartphone!
Wat een leukigheid weer!

De Ecostand is een opvouwbare standaard voor je smartphone en tablet. Dit 
leuke product is gemaakt van karton. 100% eco én FSC gecertificeerd. We love 
it…

De zijkant van de Ecostand kan bedrukt worden met een ontwerp op maat en 
wordt geleverd in een leuk giftboxje van karton.

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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We         Bamboo

Bamboe is hip &  happening. Je ziet het niet alleen terug in het interieur, maar 
ook in de vele leuke gebruiksartikelen. Bamboe heeft nu eenmaal een fijne en 
mooie uitstraling!

We hebben puur ter inspiratie een aantal leuke bamboe items geselecteerd. 
Allemaal handige gebruiksartikelen die er ook nog eens heel kek uitzien; een 
bluetoothspeaker, sleutelhanger en tevens telefoonhouder, radiootje, 
draadloze oplader, set met kaassetjes, lunchbox. We zouden nog vele pagina’s 
kunnen vullen met al dat leuks! 
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Omdat we allemaal ons steentje 
bij moeten dragen! 
Wat een prachtig en bijzonder initiatief!

Een origineel en duurzaam geschenk; de SeaTowel. Een hammam-achtige 
handdoek/strandlaken gemaakt van plastic afval uit de oceanen! Het project 
wat hieraan ten grondslag ligt heet het SEAQUAL Initiative Project. Hierbij 
wordt van plastic afval RPET garen gemaakt, wat samen met gerecycled katoen 
wordt geweven tot deze  mooie handdoek.

De SeaTowels zijn leverbaar in verschillende maten, van badlaken formaat, 
hammamdoek tot strandlaken formaat. Op de handdoek zelf staat het kenmerk 
afgebeeld van het SEAQUAL Initiative Project. Zodoende kan iedere ontvanger 
herleiden wat voor een uniek en duurzaam concept de SeaTowel is. De 
handdoek wordt verpakt in een mooi bijpassend brievenbusdoosje. De 
handdoek kan uiteraard ook los geleverd worden.

SeaTowel doneert 5% van haar winst aan de Plastic Soup Foundation. Help jij 
ook mee om onze oceanen en stranden weer een stukje schoner te maken?

Tip! Voeg een kaart toe 
en maak deze gift nóg 
persoonlijker.
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BottleTowel, als jij ook jouw 
steentje bij wilt dragen
De BottleTowel is een full colour strandlaken van Repreve, die gedeeltelijk 
gemaakt is van gerecycled plastic. Repreve is een materiaal dat is gemaakt van 
gerecycled materialen, waaronder plastic flessen. Plastic flessen worden 
voornamelijk op en rondom stranden gevonden en verzameld en omgetoverd 
tot nieuwe producten. Zo komt het plastic dus weer terug naar het strand als 
BottleTowel en dragen wij hiermee ons steentje bij aan een mooiere, betere en 
schonere wereld.

De BottleTowel bestaat uit 60% katoen, 30% gerecycled plastic en 10% 
polyester. Er zijn 4 maten beschikbaar inclusief een ronde variant met een 
diameter van 1,5 m.

De BottleTowel wordt geleverd inclusief een full colour gepersonaliseerde 
hangtag.
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The Ultimate Gift… 
het allerleukste cadeau!
Dit jaar viert The Ultimate Giftbox al weer haar 10e verjaardag. Tijd voor een 
feestje dus! The Ultimate Giftbox geven en krijgen is al een feestje op zich.

Jij bepaalt welke 5 cadeaukaarten je in de box wilt hebben (er kan gekozen 
worden uit vele populaire cadeaukaarten, waaronder Webshop Giftcard, ICI 
Paris XL, Wellness Giftcard, Diner Cadeau, Huis & Tuin Cadeau en Wehkamp). Er 
is ongelofelijk veel aanbod, waardoor je zeker weet dat elke medewerker wel 
iets uit kan kiezen wat naar zijn/haar zin is.

De sleeve om de giftbox, de persoonlijke kaart in de giftbox en de verzilver 
website; alles gaan wij voor jou op maat ontwerpen. Wil je nog een extra 
cadeautje aan de box toevoegen, ook dat kan. We gaan het graag voor jou 
verzorgen!
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Deze klanten gingen je voor
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Wij staan te popelen om jouw 
medewerkers te gaan verrassen 
en vermaken met bijzondere 
cadeaumomenten!
Weet je waar ik blij van word? 
Communicatieplannen van organisaties 
koppelen aan verrassende cadeautjes 
voor medewerkers en relaties en vooral... 
de boel gewoon regelen! 

Het allerliefst een heel jaar rond, zodat de 
boodschap telkens weer wordt 
bekrachtigd. Want het is echt waar, 
herhaling is de kracht van de boodschap! 

Ik spreek je snel!

Angelique 
06-52650631



Inspiratie zomer update

Houd in mei je mailbox goed in de gaten, want 
voor aankomende zomer hebben wij weer veel 

leuke cadeau ideeën! Met nieuwe gifts die onder 
andere goed bij het WK voetbal passen.

Stay tuned!


