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CREËER BIJZONDERE 
CADEAUMOMENTEN MET

DNP GIFTMANAGERS!

DNP GiftManagers is al 20 jaar uitgever van de allerleukste 
cadeauconcepten. Met veel plezier en ambitie zorgen we 
samen met jou voor bijzondere attenties en verrassingen.

Ons team: ambitieuze en creatieve toppers. Wij vinden een 
cadeau pas ’echt’ een cadeau als het aan alle kanten klopt; 
het cadeau zelf natuurlijk, maar ook de gedachte erachter, 
de boodschap, de verpakking, dat mooie kaartje erbij……
Verrassen, Verbinden en Vermaken. De 3 V’s waar het om 
draait als jij de Ultimate Gift aan je medewerkers geeft.
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Geef persoonlijke waardering
met de Ultimate Gift

Een gepersonaliseerde online omgeving met
het grootste aanbod e-cadeaukaarten: 
• keuze uit bekende en populaire 

e-cadeaukaarten
• keuze uit verrassende webshops
• steun lokale ondernemers *
• steun door jou gekozen goede doelen

* Vraag naar de voorwaarden

Populair Webshops Lokaal
aanbod

Goede 
doelen
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Populair
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Populaire cadeaukaarten
Kies uit een gevarieerd aanbod van tientallen populaire (web-)shops, 
zoals Rituals, ICI Paris, Decathlon, Wehkamp, Only for Men, Omoda, 

Zalando, Wellness Giftcard, Klus Cadeau en vele anderen.

Populair



8

Webshops
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Webshops
Met een aanbod van honderden webshops tref je natuurlijk de 

bekende namen aan. Met Ultimate Gift kies je óók uit kleine niche 
webshops en ontdek je echte pareltjes.

Duizenden modemerken, tal van leuke woonwinkels, een heerlijk 
weekendje weg... aan jou de keuze!

Keuze uit300+ webshops
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NIEUW:

Lokaal aanbod
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Steun jouw lokale ondernemers
Besteed je Ultimate Gift lokaal! De bakker om de hoek, de 
wereldwinkel in het centrum, of bijvoorbeeld de boetiek 

nét buiten de stad.

Jij bedenkt welke ondernemers een leuke toevoeging zijn. Wij 
benaderen de ondernemer en regelen alles. Support your locals en 

maak je Ultimate Gift uniek!*

* Vraag naar de voorwaarden
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Goede
doelen
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Geef vanuit je hart
Heb je als organisatie één of meerdere goede doelen die je 

een warm hart toedraagt? Dan voegen wij deze toe
aan jouw gepersonaliseerde website.
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Het is mogelijk om de Ultimate Gift helemaal af te stemmen 
op de look & feel van jouw organisatie. Wij ontwerpen 

samen met jou het volledige design van de Ultimate Gift.

De Ultimate Gift volledig in
jouw huisstijl
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Hoe geef jij de Ultimate Gift?

In een box In een 3-luik kaart

Met een cadeau In een e-mail
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Ultimate Gift in een box
Dit wil je geven!

De Ultimate Gift uitpakken is een feestje!

Uitgelicht

In de hoogglans glossy giftbox tref je:

• Een certificaat om mee in te loggen, 
chique verpakt in vloeipapier

• Een gepersonaliseerde kaart in jouw huisstijl  
met alle ruimte voor een persoonlijke boodschap

• Een QR code naar de gepersonaliseerde 
omgeving (mogelijk met video)

• De Ultimate Game, voor gegarandeerde 
gezelligheid met je family & friends 

• Om de box een prachtige sleeve in 
jouw huisstijl, in lijn met de kaart en de 
persoonlijke verzilveromgeving
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Wie een fysiek pasje wil opwaarderen in plaats van een e-card, 
kiest de vertrouwde Ultimate Giftbox Classic! Jij stelt zelf de 

giftbox samen en kiest naast de Webshop Giftcard nog 4 fysieke 
cadeaukaarten uit. Zo heb je altijd een samenstelling die past 

bij jouw organisatie en medewerkers.

Ultimate Giftbox Classic
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Wil je een fysiek pakket met een combinatie van food 
en non-food geven, kom dan naar onze showroom in 

Eindhoven. Je zult echt versteld staan! Wij durven namelijk 
best te stellen dat wij één van de mooiste showrooms van 

Nederland hebben.

Kies voor kwaliteit en gemak met onze huisselectie, of stel 
zelf je pakket samen. Zelfs de kerstdoos ontwerpen we 
graag voor je. En wat dacht je van een gepersonaliseerd 

cadeau of een op maat ontworpen cadeaukaart in je pakket?

Feestelijke kerstpaketten
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WIJ STAAN TE POPELEN OM VOOR 
JE AAN DE SLAG TE GAAN!
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Meer zien en weten over de Ultimate Gift? 
Kijk dan eens vrijblijvend rond op onze site.

MEER INSPIRATIE

Boek hier een vrijblijvende (online) afspraak met
één van onze GiftManagers.

PLAN AFSPRAAK

http://ultimategift.nl
https://calendly.com/dnp-giftmanagers


www.ultimategift.nl

Verrassen, Verbinden, Vermaken


