


• 1000g.
• 750g.
• 500g.
• 250g.

Luxedoos beige
assortiment van 49 pralines 750g.

Luxedoos met displayvenster
assortiment van 35 pralines 550g.

Mini ballotin met 2 pralines
*Label kan gepersonaliseerd worden volgens 
uw huisstijl, een leuke attentie op een beurs

Luxedoos assortiment pralines assortiment 
van 25 verschillende pralines | 370g.
Luxedoos assortiment truffels assortiment 
van verschillende truffels | 330g.
Luxedoos platte chocolaatjes assortiment 
van 8 chocolaatjes, cookie-look | 240g.

Ballotin gevuld met 
assortiment pralines

“We werken elke dag samen met het team
om elk geschenk er piekfijn  uit te laten zien”

Zaakvoerster Magalie Van Coillie

“De uitdaging aangaan om elk project tot in de 
puntjes te verzorgen, daar doe ik het voor! ”

Zaakvoerder Alexandre



*Leuk als atttentie ofwel als onderdeel van een geschenkmand

*Leuk als atttentie ofwel als onderdeel van een geschenkmand

Cube Raspberries / Cube Nut Crackers / Cube Nutty Chocolates
Cube Orangettes / Cube Sweet Love / Cube Asparagus 
200g.

Stickpack chocolade
macarons groot of klein
10 of 5 chocolade macarons in 
verschillende smaken

Chocolade champagnefles gevuld met 
pralines, verpakt in geschenkdoos 750g. 
(*) vanaf 10 stuks kan het label 
gepersonaliseerd worden in uw huisstijl

Chocolade pump gevuld met 
pralines in geschenktasje
330g.
*vraag naar onze catalogus met 
alle designs

Chocolade herenschoen gevuld 
met pralines in geschenktasje

Tulipe gevuld met pralines of truffels
klein of groot formaat en verschillende designs

“Deze pumps zijn zo leuk en passen bij elke 
collectie, er zijn zo veel designs om uit te kiezen”

Kledingszaak S.



logo

luxedoos bedrukt met uw logo in gouddruk of zilverdruk, 
mat of glanzend gevuld met 4 / 9 / 16 / 25 pralines

Bedrukte pralines met uw logo

mok bedrukt met logo en 
zakje truffel 250g.

ballotin verpakt in geschenkpapier 
volledig in uw huisstijl

luxedoosje 4 
pralines

luxedoosje 9 
pralines

*Bezorg ons gerust uw 
visitekaartjes, wij hangen deze 
met plezier aan het lint.

VERLINGUA, vertalingen en taalopleidingen

Voor mij zijn die doosjes heel leuk, omdat ik 
zo iets kan terugdoen voor de klant. Maar 
ook voor de klant is het heel tof om zo de 
lessenreeks met iets aangenaams af te sluiten.

Het is trouwens ook heel leuke reclame voor 
onszelf: de stevige doosjes met het duidelijke 
logo blijven ook even “rondhangen” op het 
bedrijf (in tegenstelling tot andere publiciteit 
die vaak direct in de vuilnisbak terechtkomt). 
En vaak vangt iemand uit een andere afdeling 
dan ook eens onze naam op .

Christophe Vercruysse, Zaakvoerder

Dewulf landbouwmachines

Een praline als relatiegeschenk wordt bij 
onze klanten heel duidelijk gesmaakt en 
door de personalisatie op de pralines komt  
onze naam ook binnen in de huiskamer.
 
Eveneens hoeven we ons geen te zorgen 
maken over de verzending

Jordy Vandecappelle, Marketing manager

Geschenkverpakking op maat:
Deze doos en de inhoud ervan 
is volledig op budget en wens 
van de klant samengesteld



Contacteert u ons bij vragen?
Wij helpen u graag bij het uitwerken 

van uw relatiegeschenken om klanten, 
medewerkers of leveranciers te 

bedanken.


