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De feestdagen 
komen er aan!
Voor u het weet is het december, dé tijd 
om uw collega’s of zakelijke relaties te 
verrassen met een uniek, opvallend en 
vooral lekker cadeau.

Pepernoten, speculaas, chocolade, 
kerstkransjes, kerstkoekjes, 
kerststol...

….wie is er nou niet gek op al het lekkers 
wat zo hoort bij de decembermaand?

Bestel vóór 16 november een heerlijk 
Sinterklaaspakket of een smaakvol 
kerstpakket voor jouw collega’s of 
zakenrelaties.

Snoepmans vult dit aan met uw persoonlijk 
berichtje, alles feestelijk ingepakt in een 
luxe Snoepmans cadeauverpakking en we 
bezorgen het thuis of op kantoor.

Hoe leuk is dat?!

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een 
kijkje op onze website snoepmans.nl, e-mail 
ons voor de mogelijkheden via 
info@snoepmans.nl of bel met:

Paul van den Broek  +31 623 772 920
Linda Steenhart  +31 725 765 892

Een uitgebreid snoepreisje?

Combineer een cadeaubon van Fletcher 
Hotels met een heerlijke snoepdoos vol 
lekkers. Leuk om te geven én te krijgen! 
Kijk op snoepmans.nl/zakelijk
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Vulling van de zak/dozen is onder voorbehoud van beschikbaarheid en 
uiteraard uw persoonlijke wensen. Heeft u zelf suggesties en/of wensen, 
laat het ons weten. Wij kijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn.

U heeft keuze uit:

De zak van Sinterklaas 2020 - 5 items € 19,25
Brievenbusdoos Sinterklaas 2020 - 4 items € 18,25
Snoepmansdoos Sinterklaas 2020 - 6 items € 24,75
Snoepmansdoos Kerst 2020 - 6 items € 25,90
Brievenbusdoos Kerst 2020 - 4 items € 20,75

Alles incl. gepersonaliseerde wikkel, A5 wenskaart en 
verzending binnen Nederland.


