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In deze bijzondere tijden is samenzijn niet meer vanzelfsprekend.

Het is dan ook lastig om persoonlijke aandacht te geven. Dit is met

name lastig op de werkvloer. Aan het einde van het jaar is samenzijn

extra belangrijk. Kerst is dé tijd om je medewerkers te bedanken en

te waarderen voor hun inzet. Het liefst tijdens een gezellig

samenzijn waarbij de geschenken persoonlijk worden uitgedeeld.  

Het succes van een eindejaarsgeschenk is meestal niet het cadeau

zelf, maar de manier waarop het gegeven wordt. De persoonlijke

aandacht bij het samenstellen en geven, maken het verschil. Als

specialist in maatwerk eindejaarsgeschenken kunnen wij je hierbij

helpen. In deze brochure lees je hoe je van je geschenk echt iets

bijzonders kan maken waar je medewerkers nog lang over napraten. 

Met vriendelijke groet,

Team Complementair  

Welkom



Kerst
pakketten

Niets is leuker voor je medewerkers dan
wanneer zij een persoonlijk geschenk krijgen.
Heb jij een goed idee om zelf een kerstpakket
samen te stellen? Ga dan aan de slag met één
van onze adviseurs. Samen bedenken jullie
een uniek kerstpakket, dat past bij je
medewerkers én organisatie. Waar wacht je
nog op?

Maatwerk

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van
maatwerk eindejaarsgeschenken. Daarbij
stellen wij geen minimum aan het aantal

geschenken. Plan een afspraak met
Marriëtte in.  Bespreek je wensen en stel

zelf je eindejaarsgeschenk samen.

Persoonlijke
touch

Vooral in deze tijd is persoonlijke aandacht
erg belangrijk. Al jaren is het mogelijk om

een gepersonaliseerd kaartje bij het pakket
toe te voegen. Wist je dat wij ook

verpakkingen tot leven kunnen laten
komen, kaartjes individueel met naam
kunnen personaliseren en een video

boodschap kunnen maken?
Maak een afspraak voor advies op maat

https://calendly.com/complementair/showroom
https://calendly.com/complementair/showroom


Standaard kerstpakketten Stel je eigen

pakket samen in

onze showroom

vanaf 1 stuk.

Maak je

geschenk

persoonlijk

Theetijd Fair Trade Team Work

Een Tas Vol!

Pizza Time!

Chilly's Bottle Stoer op Pad

Ontdek ons standaard assortiment, met voor ieder wat wils. Elk pakket kan worden geleverd inclusief een kaart met

persoonlijke videoboodschap, om je geschenk nóg persoonlijker te maken. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Bekijk ons volledige assortiment op: complementair.shop/kerstpakketten-bestellen-2020

https://www.complementair.shop/kerstpakketten-bestellen-2020
https://www.complementair.shop/kerstpakketten-bestellen-2020


Online
keuze
concept

Uniek assortiment

De custom made webshop voor
uw bedrijf zal gevuld worden met
ons geheel eigen assortiment
met een combinatie van A-
merken, MVO artikelen en 
lokale producten.

Naar uw wens

ingericht

Webshop volledig voorzien van
uw kleuren, logo en
kerstboodschap. Bovendien kan
de uitnodiging ook op maat
gemaakt worden.

Alternatief niet-

bestellers

Mochten er medewerkers zijn die
geen keuze maken in de voor u
custom made webshop, dan
krijgen zij bijvoorbeeld een
giftcard.

Je medewerkers laten voelen dat ze
onmisbaar zijn voor jouw
organisatie? Bedank ze dan met het
online keuzeconcept van
Complementair! Een verfrissend
online keuze cadeau. Hier worden
jouw collega’s in het zonnetje gezet
en gewaardeerd met persoonlijke
aandacht.

Vrijblijvende demo aanvragen

https://www.complementair.net/contact
https://www.complementair.net/contact


Milieu

Wij verspillen niets. Eetbare producten die
na het kerstseizoen overblijven worden
geschonken aan de voedselbank.
Daarnaast reduceren wij ons afvalgebruik
en verminderen wij onze uitstoot. Ook
gaat onze voorkeur uit naar artikelen
gemaakt van gerecyclede materialen.

Mens

In 2019 ontvingen wij een PSO-Keurmerk,
trede 3 en 30+, dankzij onze actieve rol bij
het verhogen van de arbeidsparticipatie
van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Duurzaam
ondernemen

Goede doelen

Wij ondersteunen meer dan acht
verschillende goede doelen, zowel lokaal
als landelijk. Dit doen wij het hele jaar
rond. Denk daarbij aan de voedselbank,
trees for all, onky donky en stichting
buitenzorg.



Inspiratie
opdoen?

Wij helpen je graag met het
samenstellen van een uniek en
bijzonder eindejaarsgeschenk.

Adviesgesprek inplannen

https://www.complementair.net/contact
https://www.complementair.net/contact

