
Geef je één cadeau? Of een  
volledige duurzame giftshop?

Circulargifts.nl

Met een cadeaubon van circulargifts.nl geef 
je relaties en medewerkers een persoonlijk 
cadeau met alle vrijheid om zelf te kiezen.  
 
Zo geef je ze iets waar ze écht blij van 
worden, en dat ook nog duurzaam 
geproduceerd is. Met een online giftshop 
in jullie eigen stijl en een persoonlijke 
boodschap voor iedereen. Voor minder doe je 
het niet, en dat hoeft ook niet. Het kan al vanaf 
een tientje per ontvanger

1) Persoonlijk & helemaal van jullie
Circulargifts.nl kun je eenvoudig omtoveren tot je eigen giftshop,  
compleet met jullie eigen branding, foto’s, teksten en een custom url. 

Maak het helemaal persoonlijk met individuele boodschappen. 

2) Duurzaam & mooi
Duurzamer dan circulargifts.nl wordt het bijna niet. Al onze 60 producten 
komen met hun eigen verhaal, in een mooie verpakking. Ze zijn 
gemaakt van materialen die compleet afbreekbaar zijn, of van 
materiaal dat is hergebruikt en weer opnieuw kan worden gebruikt. 
Zelfs onze chique cadeaubon is gemaakt van koffieresten!

3) Tijdsbesparend & discreet
We maken het je zo makkelijk mogelijk: je geeft online het aantal 
bonnen en budget per bon op. De ontvangers krijgen een persoonlijke 
code waaraan een of meer punten verbonden is, in plaats van een 
geldbedrag. Het aantal punten dat je wilt geven kun je per persoon 
bepalen. Zo kun je aan sommige mensen eenvoudig en discreet een 
extra beloning geven. Snel geregeld en toch persoonlijk!

4) Simpel & al vanaf een tientje
De goedkoopste variant is al beschikbaar voor € 10,- excl BTW. 
Daarvoor krijg je persoonlijke cadeaubonnen en worden alle  
gekozen cadeaus op één locatie bezorgd – bijvoorbeeld op kantoor. 
Je kunt de cadeaus ook vanaf €15,- excl BTW individueel laten 
bezorgen. De minimale afname is 5 cadeaucodes, en extra punten 
voeg je al toe voor €5,- excl BTW per punt. Daarvoor geef je duurzame 
cadeaus waar iedereen blij van wordt!

Even kijken hoe de giftshop 
en de cadeaus eruit zien?  
Ga naar www.circulargifts.nl  
en log in met: demovoucher

https://circulargifts.com/token
https://circulargifts.com/token

