
De groenste cadeaus

voor je team



De wereld heeft al 
genoeg spullen, geef je 
medewerkers planten cadeau!
Planten geven mensen rust, maken creatiever en productiever. 
Daar heb je als werkgever ook nog wat aan (:

Laat je cadeau thuisbezorgen of geef het cadeau op de kerstborrel. 
Wij zorgen dat alles op het juiste moment op de juiste plek is. 

Heb je interesse in één van de opties? Neem dan contact op met 
Suzanne van Straaten via suzanne@sprinklr.co of 06-25024771. Heb je 
andere wensen of vragen, schroom niet; we denken graag met je mee!

Geef een doosje biodiversiteit cadeau, een 
cadeaudoosje met zaden & een cadeaubon.

Geef kamerplanten (met pot) cadeau. 
Een groep planten of een losse kamerplant.

Geef je werknemers of relaties een cadeaubon 
van Sprinklr. Daarmee kunnen ze zelf kiezen, 
ook voor biologische tuinplanten.

Kerstopties
Extra’s

Persoonlijke kaart of extraatje in de doos? Geen probleem, zorgen we voor. 



Het aandeel biologische 
teelt vergroten, Nederland 

vergroenen en biodiversiteit 
vergroten. Dat past mooi bij 

de kerstgedachte toch?

Met een cadeau van Sprinklr 

steun je onze missie:



Inhoud van dit doosje vrolijkheid:

   Zakje bloemzaden voor de tuin   
   (goed voor bijen, uiteraard)

   Determineer-kaartjes voor 
   bijen en vlinders

   Cadeaubon Sprinklr

De waarde van de bon kies je zelf. 
Wil je een speciaal opgemaakte 
cadeaubon? Dat kan uiteraard ook.

We kunnen de doosjes naar de 
huisadressen versturen van de 
werknemers of afleveren op 
één centraal punt.

Geef een 
Doosje 
Biodiversiteit



Een ensemble met warme, paarsroze tinten. 
Publieksfavoriet. De Polkadot Begonia is de hipster van 
het gezelschap: met bladeren die mooi paars zijn van 
onderen, en op de bovenkant van het blad zitten vette 
witte stippen. De Krulvaren voegt een frisse toef toe. En 
de zachte, fluwelen bladeren van de Philodendron 
Micans zorgen voor extra kerstsfeer.

Set in 
kerstkleuren

Polkadot Begonia
Philodendron Micans

Krulvaren
3 planten voor € 34,95

Met bijpassende potten € 44,95

Verpot in bijpassende potten € 51,95

Polkadot Begonia

Philodendron Micans

Krulvaren

Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Frisse lentekleuren en jungle vibes! Zet deze 
vier planten bij elkaar, en het is altijd voorjaar. 
In de selectie vind je het Instagram-hitje: de 
Pannenkoekplant. Twee Monstera's voor het 
echte jungle gevoel in huis. De Graslelie 
maakt het setje af met fris lentegroen.

Kwartet
Frisgroen

Monstera Minima
Pannenkoekplant

Graslelie
Monstera Deliciosa

4 planten voor € 44,95

Met bijpassende potten € 55,95

Verpot in bijpassende potten € 64,95

Monstera Minima

Pannenkoekplant

Monstera Deliciosa

Graslelie

Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.

Maak met deze mix aan vetplanten een klein 
woestijnlandschap. Biologisch gekweekt, wat 
heel bijzonder is voor kamerplanten. En 
makkelijk te verzorgen, dus ook voor 
collega's zonder groene vingers.

Vinden jouw medewerkers 
biologisch belangrijk? 
Geef ze 100% Biologisch!

3 planten voor € 24,95

Met bijpassende potten € 34,95

Verpot in bijpassende potten € 41,95

Oma’s Rhipsalis

Koningin van 
de Nacht

Aloë DelaetiiOma’s Rhipsalis
Koningin v/d Nacht

Aloë Delaetii
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Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.

Met een joekel van een kamerplant geef je meteen een 
bommetje groen cadeau. De Calathea Orbifolia heeft 
grote bladeren in een ronde, wulpse vorm met 
bijzondere bladtekening. De Ficus Lyrata is een snelle 
groeier voor op een lichte plek. Met grote, stevige en 
diepgroene bladeren. Een pot erbij maakt het af. Geef 
een van deze planten voor de echte jungle vibe in huis!

Plant in pot

Calathea Orbifolia
Ficus Lyrata

Calathea Orbifolia + pot € 30,00

Ficus Lyrata + pot € 33,00

Verpotten € 2,00 per plant

Calathea Orbifolia
Ficus Lyrata

Pot: Las PalmasPot: RetroExclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Klaar met pennen, pepermuntjes en 
andere standaard, weinig duurzame 
relatiegeschenken? Planten zijn gezond, 
mooi en iedereen wordt er blij van. 
Bijvoorbeeld een pannenkoekplant met 
een persoonlijk kaartje. Of een monstera 
met bijpassende pot. We helpen je graag 
met het vindenvan de juiste plant voor 
jouw zakelijke relaties.

Wil je van je kantoor een inspirerende ontmoetingsplek 
maken in 2023? Vergroen jouw werkplek! Planten op kantoor 
zorgen ervoor dat je je beter kan concentreren, productiever 

en creatiever bent. Alleen al kijken naar groen brengt je 
stresslevels omlaag. Echt, da’s wetenschappelijk bewezen.

Maar is het niet moeilijk om planten gezond te houden op 
een kantoor? Planten hebben natuurlijk aandacht en goede

verzorging nodig, maar met onze hulp hou je de planten 
langlevend en groen. Wij adviseren je graag over welke 

planten het goed doen op jullie kantoor.

Relatiegeschenk
Kantoor vergroenen
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Onze klanten over Sprinklr

"Supersnel een bijzonder en groen kerstcadeau geregeld in dit gekke coronajaar. Het team is hartstikke blij met alle planten nu bij hen thuis staan en ze kregen er ook nog eens groene vingers bij!"
Paul van Merrienboer  

Deze organisaties kozen ook voor een groen kantoor of cadeau via Sprinklr:

"Wij hebben onze 

klanten een cadeaubon 

aangeboden via Sprinklr. Sprinklr 

is oprecht, groen en net een beetje 

anders. Dat willen wij als bedrijf ook 

zijn en dat konden we nu laten zien. 

De klantreacties waren oprecht, 

positief en persoonlijk; precies 

waarom je iets wilt geven."

Michiel Bergman



www.sprinklr.co

Heb je andere wensen of vragen, schroom niet;
we denken graag met je mee!

Heb je interesse in één van de opties?
Neem dan contact op met Suzanne van Straaten

via suzanne@sprinklr.co of 06-25024771. 


