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Hoe we dat doen? Simpelweg door jouw medewerkers, klanten of collega’s te verrassen met 
overheerlijke ambachtelijke Sweetboxen tijdens de aankomende feestdagen. Wij helpen je 

graag met het perfecte cadeau voor jouw organisatie om dat ultieme feestagen gevoel over 
te brengen aan al die hardwerkende mensen om je heen. Geen twaalf in een dozijn 

pakketten maar met duurzame en heerlijke cadeaus. Gemaakt met Fairtrade chocolade 
en heel veel liefde van Onze patissier.

Altijd voor die glimlach gaan,
Daar helpen wij graag deze winter bij.



Sinterklaas Sweetboxen

Kruidnoten brownie 
   
Gevulde speculaas 
   
Chocoladeletter Rocky Road
  
Chocoladereep Rocky Road   

NIEUW!
Jouw Sweetbox extra bijzonder maken

Het is vanaf nu mogelijk om jouw verrassing extra 
bijzonder te maken met diverse toevoegingen. 
Voeg bijvoorbeeld heerlijke thee of een van onze drie 
cadeaukaarten toe! Wist je trouwens dat het 
daarnaast ook mogelijk is om Onze Sweetbox volledig te 
personaliseren? Naast de gratis optie voor het 
meedrukken van jouw logo zijn er nog tal van andere 
personalisatie opties. Vraag ons gerust naar de 
mogelijkheden. info@onzesmaak.nl

Kruidnoten brownie

melk/wit

Puur / melk



Kerst & Nieuwjaar Sweetboxen

Merry Christmas brownie
  
Sparkling Holidays brownie
  
Nuts & Fruit Chocoladereep  

Personaliseren
Kaartje + logo   
Logo in marsepein  
Kaart eigen ontwerp  
Inpakken als cadeau  

Maak jouw decemberpakket uniek

Wil jij deze feestdagen iets extra’s doen en jouw 
verrassing extra persoonlijk maken? Dat kan! We 
hebben diverse mogelijkheden om de Sweetbox te 
personaliseren in de huisstijl van jouw organisatie. Denk 
hierbij aan het logo op jouw brownie, een kaartje 
volledig in de huisstijl of zelfs een wikkel of 
gepersonaliseerd doosje. We helpen je graag met het 
samenstellen van een uniek cadeau voor jouw 
organisatie.

Sparkling Holidays brownie



‘t Heerlijk avondje

Cozy Movienight

Complete pakketten, voor jouw samengesteld

Natuurlijk hebben wij ook alvast voor jou nagedacht! We hebben een 
aantal pakketten samengesteld om de feestdagen extra feestelijk te 
maken. We hebben voor ieder wat wils, van groot tot klein. Al onze 
pakketten staan in het thema van relax, zodat de ontvanger met ons 
pakket 
echt even van een momentje voor zichzelf kan genieten.

Uiteraard zijn bij deze pakketten ook aanpassingen mogelijk en kun 
je het helemaal naar wens maken. 

Relaxed ChristmasEnjoy your Christmas



Wie bezorg jij een glimlach?

Wil je graag iets lekkers toesturen? 
Neem voor bestellingen of meer informatie contact met ons op via:

info@onzesmaak.nl of +316 21 92 39 44

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw
en eventuele verzendkosten.


