
KerstpaKKetten
HIERMEE MAAK JE ZEKER INDRUK OP JE WERKNEMERS



Jouw mensen verdienen echte waardering. Juist nu!

Deze oprechte waardering toon je met het meest persoonlijke 
kerstpakket van Heyhej. Duurzame, goede producten van hoge kwaliteit 

die wij zelf met liefde geven of al eens succesvol cadeau hebben 
gekregen. Wij maken dit extra persoonlijk door de mogelijkheid hier een 

handgeschreven eigen bericht aan toe te voegen. 

Heyhej biedt een selectie van 10 verschillende kerstpakketten aan, 
zodat elk bedrijf zijn eigen meest geschikte pakket kan kiezen. Een 

geschenk welke het meest past bij jouw mensen en het bedrijf.

Wil je hier variatie op? We bieden de mogelijkheid om zelf producten 
toe te voegen of weg te laten. Of stel een pakket helemaal zelf samen.

Dat kan al bij afname van 20 pakketten.



big foodie

de bierliefhebber

to my partner in wine

Kies uit een van de paKKetten

giant foodie

stoer

KicKstart 2021

little foodie

winter bbq & campfire

the floral

the influencer

€69,95

€49,95

€29,95

Vanaf 20 stuks is het ook mogelijk je eigen pakket samen te stellen.

€99,95

€29,95

€59,95

€29,95

€49,95

€49,95

€59,95



to my partner in wine
€29,95



de bierliefhebber
€49,95

noest

Dit Utrechtse bedrijf maakt bieropeners van 
gekapte Utrechtse bomen. In de opener staat 
het soort boom, waar in Utrecht hij gestaan 
heeft en hoe oud deze boom geworden is. 
Echte ambacht uit ons eigen land.



stoer
€29,95



little foodie
€29,95



big foodie
€69,95





€59,95



winter bbq & campfire
€49,95



the floral
€49,95



the influencer
€59,95



extra opties

handgeschreven Kaart

alles inpaKKen

Jouw logo op het paKKet

Hoe sluit je het jaar nu beter af dan voor elke 
werknemer of relatie een persoonlijk bericht te 
schrijven? Lever ze digitaal aan en wij zorgen dat 
je berichtje met de hand geschreven wordt op 
een feestelijke kaart. Prijs per stuk €1,95

Het hele pakket wordt al mooi ingepakt. Maar 
vind je het leuk wanneer elk product in het pakket 
ook afzonderlijk wordt ingepakt, dan kan dat! 
Voor €4,95 per kerstpakket maak wij er een nóg 
groter feest van.

Personaliseer de kerstpakketten met jullie 
bedrijfslogo. Daarbij zijn er 2 opties:
Een sticker: €1,95 per pakket
Een labeltje: €2,95 per pakket

Deze optie is mogelijk vanaf 20 stuks.



hoe te bestellen

minimale afname

bestellen

Korting

op maat

Er is geen minimale afname. Wil je 1 pakket 
bestellen omdat je zelfstandig ondernemer bent, 
of wil je een mix van verschillende pakketten 
bestellen? Het kan allemaal.

Stuur een mail naar kerst@heyhej.nl met de volgende 
gegevens:
- Welk pakket
- Aantal
- Ga je voor één van de extra opties?
- Je contactgegevens
- Gewenste leverdatum

Bestel je je pakketten vóór 15 november, dan krijg je 
10% korting op het totale bedrag.

Prijzen zijn excl. btw. Je krijgt uiteraard een factuur. 

Wil je zelf een persoonlijk pakket voor je personeel 
samenstellen? Of wil je bijvoorbeeld het bierpakket, 
maar dan met een kleine wijziging; goedkoper, een 
item wisselen, producten toevoegen? Vanaf 20 stuks 
kun je je eigen pakket samenstellen. Vraag naar de 
brochure en kies uit nog veel meer producten. 


