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Jezelf aandacht schenken wordt in deze wereld 

steeds moeilijker. Wij willen mensen juist helpen om 

aandacht te schenken aan wat écht belangrijk is, 

namelijk zijzelf.  

Gun jouw collega’s, klanten en andere relaties dat 

moment van focus, energie, balans, geluk of rust. 

Wij zijn 
moments

Virginia van Zitteren

Alen Sirovica



Gepersonaliseerde verpakkingen voor allerlei 

gelegenheden. Luxe uitstraling, duurzaam en uniek.

Ons 
aanbod



Gepersonaliseerde 
blikken

MAATWERK

Branded blikken

✓ Ontwerp met eigen sticker 
✓ Een unieke thee smaak, passend bij het karakter 

van jouw organisatie 
✓ Andere inhoud dan thee mogelijk op aanvraag 

(bijvoorbeeld koffie, koek, snoep)

v.a. € 6,80 
per blik (excl. btw)

Ivoor Groen Rood Zwart

min. afname 150 stuks

Roze Emerald Goud



Gepersonaliseerde 
bamboo boxen

Branded 
bamboo boxen

✓ Bamboo deksel met gegraveerde logo 
✓ Bamboo deksel tevens bruikbaar als dienblad 
✓ Box tevens houdbaar als opbergdoos 
✓ Box inhoud volledig op maat mogelijk 

(bijvoorbeeld koffie, koek, snoep)

v.a. € 23,80 
per box (excl. btw)

Ivoor Rood

min. afname 50 stuks

MAATWERK



Tea Taste Box
VERPAKKINGEN

Tea Taste Box

✓ Verkrijgbaar in zwarte & witte uitvoering 
✓ 6 kleine blikjes thee per box 
✓ Goed voor ±8 kopjes per blikje 
✓ Keuze uit ruim 15 thee blends 
✓ Afname vanaf 1 stuk, direct verkrijgbaar

€ 18,50 
per box (excl. btw)

Ivoor Zwart



Gepersonaliseerde
Giftbag

Giftbag

✓ Verkrijgbaar in kraft uitvoering 
✓ Personalisatie mogelijk 
✓ Giftbag inhoud volledig op maat mogelijk 

(bijv. koffie, koek, snoep, notebook, gadgets, etc)

Prijs op 
aanvraag

Kraft

MAATWERK



Gepersonaliseerde
Magneetdoos

Magneetdoos

✓ Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en maten 
✓ Met eigen bedrukking 
✓ Box inhoud volledig op maat mogelijk 

(bijv. koffie, koek, snoep, notebook, gadgets, etc)

Prijs op 
aanvraag

KraftIvoor Rood Zwart

MAATWERK



Laten we samen jouw verhaal 

op een unieke wijze verpakken!

Geïnspireerd?

Alen Sirovica

06 46 05 46 60 alen@my-moments.nl
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