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Jouw video op elk geschenk!
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OVER ONS

Wij zijn Robin & Patrick van Surprise!

“Het moment van geven is minstens zo belangrijk als het geschenk zelf. Het is 

daarom onze missie om elke ontvanger het gevoel te geven dat het geschenk 

persoonlijk wordt overhandigd, zelfs op afstand!”

Surprise! is een videoplatform dat een menselijke emotie koppelt aan tastbare 

producten om de binding tussen gever en ontvanger te versterken. 

Geschenken waren nog nooit zo leuk om te geven en ontvangen!

Zo eenvoudig werkt het! 

Scan mij!
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• Verras de ontvanger van je geschenk met een unieke en persoonlijke boodschap

• Geef altijd het gevoel dat het geschenk persoonlijk wordt overhandigd

• Koppel je bedrijf direct aan een sterke positieve emotie
• Bind mensen sterker aan je bedrijf door een menselijk connectie

• Maak je geschenk onvergetelijk door een bijzondere beleving

• Verhoog de tevredenheid door oprechte waardering
• Creëer een bijzonder moment en zorg altijd voor een glimlach

• Geef de ultieme blijmaker en maak van de ontvanger je grootste fan

DE VOORDELEN VOOR JOU DE VOORDELEN VOOR JOUW KLANT

Met Surprise! maken we het jou en je klant makkelijk om elk geschenk te laten 

personaliseren met een unieke videoboodschap. Hiermee bied je altijd een 

bijzondere beleving bij het geven en ontvangen van cadeaus. Het is eenvoudig aan 

te bieden als upsell bij elke bestelling en is gegarandeerd de kers op de taart bij elk 

geschenk.

Gebruik onze Surprise! kaarten of koppel Surprise! zelf aan elk willekeurig product 

naar keuze. Een speciale QR-code (te scannen met elke smartphone) geeft toegang 

tot een gepersonaliseerde videopagina waarin de video van jouw klant centraal 

staat. 

“Wij zijn een full service partner, zodat jij je volledig 
kan richten op je core business.”

Wij: 
• Bieden altijd persoonlijk contact om je zo goed mogelijk te helpen

• Nemen alles voor je uit handen: drukwerk, opmaak van de pagina en de video

• Zijn 100% reclamevrij, waardoor de ontvanger nooit wordt afgeleid

• Tonen nooit andere video’s op de videopagina van de klant

• Bieden altijd een veilige en vertrouwde omgeving

• Zijn fl exibel als er iets veranderd moet worden

• Zijn heel laagdrempelig, omdat er geen app gedownload hoeft te worden

• Hebben een hoge adoptiegraad door de simpele werking

• Bieden altijd een unieke videopagina met diverse personalisatie mogelijkheden

• Kunnen altijd maatwerk leveren, van videopagina tot een exclusieve kaartenlijn

Zet Surprise! in voor o.a. de volgende momenten:
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KAARTEN

Maak je nooit meer druk om drukwerk, wij nemen dat voor je uit handen! Met 
onze Surprise! kaarten bied je altijd de ultieme beleving bij elk geschenk.

Wij gaan een stap verder in personaliseren om de
wauw-factor bij je klant te creëren! 

Op elke voorkant van de kaart is er ruimte voor het logo van je klant

Het design van de kaart komt 1 op 1 terug op de videopagina

Het logo van jouw bedrijf en/of van je klant komt terug op de videopagina

Voorwaarden

• Keuze uit een aantal standaard kaart ontwerpen

• Verkrijgbaar in ansichtkaarten of gevouwen kaarten (A6)

• Kant-en-klaar geleverd

• Prijs per kaart

Wil jij een exclusieve kaartenlijn voor jouw bedrijf of voor 
een klant? 

In samenwerking met onze designers creëren we een exclusieve kaartenlijn. 

Uiteraard met een bijpassende videopagina. Zo maak je elk geschenk en elk pakket 

nog specialer!

Warm
winter
wishes

Have a 
hoy joy 

Christmas!

Happy 
ho ho ho 

to you!

Extra’s
Geschreven tekst in de kaart

• Ansichtkaart: lever een tekst aan van max. 150 tekens (inclusief spaties)

• Gevouwen kaart: lever een tekst aan van max. 500 tekens (inclusief spaties)

Logo in de QR-code

Het logo van je klant komt terug in de QR-code. 

Interactieve button op de videopagina

Leidt de ontvanger direct na het bekijken van de video naar een webpagina. 

Onze designs
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White-label
Personalisatie mogelijkheden

• Logo van jouw bedrijf prominent in beeld

• Achtergrondkleur aan te passen

• Play-button kleur aan te passen

• Tekst kleur aan te passen

• Altijd plek voor een klant logo

Surprise! branding
Onze standaard Surprise! pagina waarbij we het logo van je klant 

gebruiken. 

Personalisatie mogelijkheden

• Logo van je klant wordt verwerkt onder de play button

• Naam van de klant wordt getoond onder het logo

Extra’s
Logo in de QR-code

Het logo van je klant komt terug in de QR-code.

Interactieve button op de videopagina

Leidt de ontvanger direct na het bekijken van de video naar een webpagina. 

Wil je Surprise! verkopen aan je klanten, maar wil je het gebruiken op jouw eigen 
producten? Surprise! is ook als los platform af te nemen, met de mogelijkheid van 
white-label. 

Wij maken het heel makkelijk voor je! 
Gebruik Surprise! white-label, zodat het aanvoelt als ‘jouw’ service

Altijd snel geleverd, zodat je het direct kan implementeren op jouw eigen producten

Wij nemen alles voor je uit handen en zorgen voor een kant-en-klaar product

Voorwaarden

• Elke bestelling bevat een unieke videopagina

• Keuze uit verschillende branding pakketten

• Prijs per geschenk

Klant branding
Personalisatie mogelijkheden

• Logo van je klant prominent in beeld

• Achtergrondkleur aan te passen

• Play-button kleur aan te passen

 SURPRISE! ZONDER KAART

Wil jij een exclusieve videopagina op maat gemaakt voor 
jouw bedrijf of voor een klant? 

In samenwerking met onze designers creëren we een exclusieve videopagina die 

we speciaal hebben gemaakt voor jouw bedrijf of die van je klant. Bijvoorbeeld het 

design van je verpakking, je eigen kaartenlijn of iets anders. 
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VIDEO MOGELIJKHEDEN

Laat de klant zelf een video aanleveren
Een video opnemen met je mobiel is ontzettend eenvoudig en leuk! Stuur ons het 

fi lmpje en wij koppelen het aan de videopagina. Tip: gebruik een staand fi lmpje, 

zodat de ontvanger het direct beeldvullend kan bekijken.

Gebruik een animatie
Vind je het niet fi jn om zelf in beeld te komen of wil je op 

een originele manier jouw verhaal vertellen? Gebruik een 

animatie! 

• Keuze uit een aantal standaard personages als de 

kerstman, de paashaas en Sinterklaas

• Voor elke personage gebruiken we een standaard 

achtergrond inclusief een bedrijfslogo en 

achtergrondmuziek

• Gebruik een stemacteur om jouw tekst te vertellen of 

lever je eigen audiobestand aan

• Altijd de mogelijkheid tot maatwerk om jouw animatie 

nog spectaculairder te maken

Professionele opname
Wil je een geweldig fi lmpje om een verpletterende indruk 

achter te laten? Wij zorgen voor de beste versie van jouw 

verhaal! 

• Professionele cameraploeg met veel ervaring

• Op je eigen locatie of in een studio

• Helpt je met het vertellen van jouw verhaal

Voorbeeld? Bekijk 
snel de video

Surprise! werkt super eenvoudig. Wij zorgen ervoor dat je volledig wordt ontlast en 

nemen al het werk voor je uit handen. Zo is het platform voor iedereen te gebruiken! 

Kennismakingsgesprek
Vooraf plannen wij altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek in. We horen graag 

hoe je Surprise! wilt gaan inzetten, wat je wensen zijn en vertellen je meer over het 

platform en de mogelijkheden.

Bestellen
Afhankelijk van je bestelling gaan we direct voor je aan de slag. Ons losse platform

kunnen we binnen twee werkdagen leveren en kaarten verzenden we binnen twaalf 

werkdagen (bij het tijdig aanleveren van de juiste content). Wij houden altijd 

contact om de vorderingen te bespreken. 

Leveren
Zodra jij je bestelling ontvangt, kan je direct beginnen met inpakken of 

implementeren. Wij kunnen namelijk op afstand de video aan de QR-code koppelen 

en de videopagina bewerken. Zo hoef je nooit onnodig lang te wachten. Wel zo 

makkelijk. 

WERKING
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Showroom pakket aanvragen? 
Bestel je een showroom pakket bij ons, dan krijg je altijd één QR-code die je 

kunt gebruiken voor je eigen promotie. Gebruik het bijvoorbeeld in je folder, 

showroom of mailing. Wij zorgen ervoor dat deze videopagina altijd in jouw 

branding is!

Create Your Surprise
www.createyoursurprise.com 

Tel. 06 - 420 567 66

robin@createyoursurprise.com




