Nieuwsbrief Zomer editie

Op verschillende beurzen hebben wij de laatste trends
en innovaties binnen onze branche bekeken.
Hieronder onze top 15 van interessante, vrolijke en handige noviteiten.
Emoji Strandballen

Het zijn echte blikvangers deze emoiji strandballen,
zowel letterlijk als figuurlijk. Welke uitvoering je ook kiest,
het is altijd een plezier om te spelen met deze vrolijke
emoji strandbal.

Sfeervolle flessenlichtjes

Tover je lege (wijn)fles eenvoudig om in een sfeervolle woonaccessoire.
Stop de lichtstreng in de fles, schakel de ledjes aan en je kunt genieten van
een nieuwe lamp. De kurk wordt geleverd inclusief batterijen, verpakt in een
fraai doosje. In de zomer bijzonder leuk voor in de tuin, op het terras of strand.

Custom Made Sokken

Een absolute hype dit jaar is het geven van sokken met logo in
eigen huisstijl aan relaties. Wij leveren sokken van hoge kwaliteit
tegen een goede prijs. Naast de leuke sokken zijn er op
verpakkingsgebied ook legio mogelijkheden om ze op ludieke
wijze aan te bieden.

Mobiel zonnepanneel

Draagbaar solarpaneel met oplader met USB poort, 5.3W. Het solarpaneel is
waterafstotend en wordt geleverd met 2 karabijnhaken en een oplaadkabel.
Deze gadget kan vrijwel alle soorten USB-apparaten van stroom voorzien.
Komt goed van pas bij wandel-, fiets-, zeil- en kampeertrips. Ook te gebruiken
in de auto, de trein naar school of naar het werk.

Bloembollen

Bedank klanten of personeel eens met een leuk setje bloembollen of zaden.
Bloemen in de tuin zorgen voor meer bijen en vlinders. Geef een geheel
gepersonaliseerd pakketje weg en elk jaar komt de blijk van waardering
terug in de vorm van een kleurrijke bloemenzee. Of maak een leuke wedstrijd
wie de hoogste zonnebloem kweekt. Legio mogelijkheden die wij kunnen
uitwerken passend bij de situatie

Bierkrat IJsblokkoeler

Super koele bier gadget! Met dit ijsblok hou je een krat bier uren lang koud.
Een geweldige uitvinding voor picknicks, zomervakantie en voor de echte
bierliefhebbers. De ijsblok mal is zo ontworpen dat in het in het pizza vriesvak
past en het ijsblok perfect rondom de flesjes in een Heineken, Amstel, Grolsch,
Hertog Jan of Jupiler bierkrat past. Afhankelijk van de starttemperatuur koelt
het ijs het bier in 30 minuten af tot 10°C.

Mini-lights

Zittend op terras, glaasje in de hand… Deze Mini Lights
maken van elke gelegenheid een feestje! Een flesje gevuld
met een leuk miniatuurtje en een string LED lampjes.
Er zijn verschillende variaties mogelijk, het is zelfs mogelijk
om bedrijfsminiatuurtje laten maken. (vanaf 1.500 ex)

Autogeurtjes

Custom made bedrukte autogeurtjes, gestanst in elke gewenste vorm
en bedrukt met logo of tekst in de huisstijl. Dit artikel hangt goed zichtbaar
in de auto waar het een heerlijke geur verspreid.
Reclame in 12 verschillende geuren en kleuren.

Airmate Mobile

Deze Airmate Mobile is een smartphone houder ontworpen om tijdens
vluchten te bevestigen aan de stoel voor je. Op korte vluchten zijn meestal
geen schermpjes geplaatst in de vliegtuigstoelen.
Reizigers gebruiken dan graag hun eigen apparaten tijdens de vlucht.
Met deze Airmate Mobile bevestig je met gemak je device op ooghoogte
wat het kijkplezier vergroot. Het tafeltje kan nu dus gebruikt worden waar
het voor bedoeld is.

Microfiber Reisset

Zacht, licht en comfortabel reiskussen, pantoffels en slaapmasker full color
in eigen stijl geprint in hoge kwaliteit. De set is gemaakt van hoogwaardig
microfiberstof. Het reiskussen bevat een recyclebare opblaasbare plastic
vulling en elastische band zodat het kan worden gevouwen en het neemt
weinig ruimte in je bagage. Pantoffels - gemaakt van zacht en comfortabel
microfiber stof, met een antislipzool.

Op www.12trade.eu/nieuws-en-brochures staan al onze nieuwsbrieven

Beo Bottle

De nieuwe milieuvriendelijke standaard voor drinkflessen!
Gemaakt van suikerriet in plaats van aardolie leveren deze flessen
een directe bijdrage aan minder plastic. De fles is modulair waardoor
hij minder ruimte inneemt en makkelijk schoon te maken is.
Voor ieder verkochte Bio fles wordt er een boom geplant door
Trees for the Future. Verklein je voetstap met deze duurzame fles!

Softybag

Dit kwalitatief hoogwaardige luchtbed onderscheidt zich door een hoog comfort.
Het gebruikte materiaal houdt de lucht urenlang in de zak en maakt gebruik op
water mogelijk. Door de enkelmondige opening is de zak makkelijk met lucht te
vullen. Inclusief verpakking weegt de Softybag slechts een kilo waardoor
meenemen geen probleem is! De Softybag is eenvoudig te personaliseren op
zowel de draagtas als de Softybag zelf.

Olijfolie van S’olo

Olijfolie zorgvuldig gemaakt van Spaanse Arbequina olijven, een Catalaans
geheimpje! Het is een oud olijvenras dat al 1.000 jaar gebruikt wordt.
De kleine olijven worden met zorg op het juiste moment geplukt, een ware
kunst. De olie is lobbig en vol van smaak. Een klein beetje volstaat om een
gerecht naar verse olijven te laten ruiken waardoor je gaat watertanden.
Het smaakt altijd naar méér!

Custom Houten Strandstoel

Houten strandstoelen met bedrukt katoenen doek zijn opvallende reclame
objecten voor bedrijven en evenementen. Het logo is groot afgebeeld en goed
zichtbaar. Bedrukte houten strandstoelen zijn inzetbaar bij diverse evenementen.
Promoot nieuwe producten. Nieuwe huisstijl of logo’s met deze trendy
strandstoelen. Je zit altijd goed!

Altijd voorbereid in de zon

Met het kleinste straaltje zon en zelfs in de schaduw kan de zon veel impact
hebben op de huid. Vooral in de zomer kan het snel gaan.
Deze 30 ml zonnebrandcrème (factor 25) biedt goede bescherming tegen
de zon en is dankzij het compacte formaat en de karabijnhaak handig om
mee te nemen.

Meer informatie over deze gadgets of een
offerte ontvangen? Bel of mail ons op.
Op www.relatiegeschenken.shop staat ons gehele assortiment.

onze webshop

www.relatiegeschenken.shop

