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met originele producten

Een kijkje nemen?
Hebben wij uw interesse gewekt? Kom dan eens langs in onze biologische
boerderijwinkel en bekijk een aantal voorbeeld pakketten.
U gunt uw medewerkers toch ook het lekkerste?

Feestelijke geschenken

Zelf kiezen

Laten kiezen

De zoektocht naar een origineel kerstpakket is altijd weer een hele klus. Overesch

Om het makkelijk te maken hebben

Wilt u uw medewerkers meer vrijheid

heeft een smaakvol antwoord. Wij verzorgen (h)eerlijke biologische kerstpakketten en

wij een aantal voorbeeldpakketten

geven in hun (kerst)pakketkeuze? Dan

relatiegeschenken met verse streekproducten voor elke gelegenheid. Wij helpen u graag

samengesteld, die u kunt geven aan uw

hebben wij dé oplossing. Bij ons kunnen

met het samenstellen van een lekker kerstpakket en pakken het ook nog eens feestelijk

werknemer(s). Daarnaast is het mogelijk

medewerkers zelf een pakket uitzoeken

voor u in.

om een pakket op maat samen te stellen.

of samenstellen met onze waardebon.

Zo kunt u producten samenstellen die bij

U bepaalt alleen het bedrag dat u wilt

uw medewerkers in de ‘smaak’ vallen. U

schenken. Uw medewerkers zijn van harte

kunt een keuze maken uit alle producten

welkom om een keuze te maken uit al

uit onze winkel en eventueel nog een

onze producten zoals wijn, bier, chocolade,

waardebon aan toevoegen. Ook kunt

kaas, honing en worst. Handig toch?

VOORDELEN VAN OVERESCH
en
Uitgebreide keuze uit biologische
duurzame producten
nnee
Kerstpakketten voor elke portemo
ing
akk
verp
Creatieve en feestelijke
Flexibele levering
en
Vrije samenstelling van kerstpakkett

u per pakket een keuze maken uit de
verschillende verpakkingsmogelijkheden.

Levering
Om het voor u gemakkelijk te maken, bieden wij de ‘op maat’ service aan. Dat kan al
vanaf één pakket. Het kerstpakket wordt dan afgeleverd bij uw bedrijf óf op huisadres.
Wanneer u nog iets persoonlijks aan het pakket wilt toevoegen zoals een kaart of artikel
van uw bedrijf, dan regelen wij dat graag voor u.

