
Verras uw trouwe klanten 
met een eindejaarsgeschenk!

De kerstdagen kennen vele tradities en één ervan is toch wel het geven van een 
eindejaarsgeschenk. Door een eindejaarsgeschenk weg te geven investeert u niet 
alleen op een positieve manier in de relatie met uw klant, maar ook in uw omzet!

Dit is natuurlijk niet de enige reden om een eindejaarsgeschenk weg te 
geven. U creëert in de feestmaand een feestelijk moment aan de balie. Ook 
dit jaar heeft Spruyt hillen weer voor uw apotheek eindejaarsgeschenken 
uitgezocht tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een handcrème of lippenbalsem. Uw klant komt zeker enthousiast terug 

om de ‘consumentenverpakking’ aan te schaffen. Maar ook de traditionele 
apotheekkalender behoort tot de mogelijkheden. 

Volg ons 
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Deze makkelijk uitsmeerbare 
handcrème is verrijkt met Aloë 
Vera en andere hoogwaardige 
bestanddelen. Daarnaast heeft deze 
heerlijke handcrème een helende en 
beschermende werking. Op het doosje 
staat de wens: Uw apotheek wenst u 
een gezond nieuwjaar 

Inhoud:  30 ml
Verp.eenh: 480 stuks 
Artikelnr: 210896

Afname Prijs per stuk
 480  stuks  € 0,88 
 1440 stuks  € 0,87 
 1920 stuks  € 0,85

Pepermuntdoosjes
Een klassieker en een gegarandeerd succes bij uw klanten. Decoratief 
blikje gevuld met stervormige pepermuntjes (glutenvrij). Op het doosje 
staat de wens: Uw apotheek wenst u een gezond nieuwjaar 

Inhoud:  35 gram 
Verp.eenh:  100 stuks
Artikelnr: 210895

Afname Prijs per stuk
 500  stuks € 0,80
 1000  stuks € 0,79
 1500 stuks € 0,77

Opvouwbare tas
Per 1 januari 2016 is het vanuit de overheid 
niet meer toegestaan om plastic draagtassen 
gratis aan uw klant mee te geven. Met dit 
handige, compacte tasje geeft u dus echt een 
cadeautje aan uw klant. 
Het opvouwbare tas is gemaakt van 100% 
polyester. De tas wordt geleverd in een etui 
met karabijnhaak en drukknopsluiting. 

Afmeting uitgevouwen:  54 x 45 x 2 cm 
Verp.eenh:  250 stuks
Artikelnr: 210723

Afname Prijs per stuk
 250  stuks € 0,80

Persoonlijke geschenken 
bedrukt met uw eigen logo
Wilt u graag uw eindejaarsgeschenk laten 
bedrukken met uw eigen tekst en/of  logo.  
Of bent u op zoek naar een artikel wat niet in 
deze brochure staat? 
Neem contact op met onze afdeling 
Drukwerk via 030-281 44 16 of  
drukwerk@spruyt-hillen.nl.  
Zij staan graag voor u klaar.

Lippenbalsem
Deze feestelijke, lippenbalsem beschermt, 
verzorgt en verzacht de lippen. 
Beschermingsfactor 20.
Op de lippenbalsem staat de wens:
Uw apotheek wenst u een gezond nieuwjaar.

Verp.eenh:  500 stuks
Artikelnr: 210509

Afname Prijs per stuk
 500  stuks € 0,55
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Honingdrop
Een lekker dropje op zijn tijd is niet te 
versmaden. En dit feestelijke zakje met 
honingdrop is ideaal om uw klanten kennis 
te laten maken met de zoetwaren die u ook 
verkoopt in de apotheek.
Op de verpakking staat de wens: Uw apotheek 
wenst u een gezond nieuwjaar.

Verp.eenh:  100 stuks
Artikelnr: 210721

Afname Prijs per stuk
 500  stuks € 0,60

12345

LIP BALM SPF 20 - Ingredients INCI: Octyldodecanol, Hydro-
genated Coco Glycerides, Hydrogenated Palm Oil, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Polyethylene, Cera Alba, Euphorbia Ceri-
fera, Butyl Methoxydibenzolmethane, Octocrylene, Titanium 
Dioxide, Silica, Bisabolol, Ethyl Vanillin, Vanillin, Tocopherol. 
4,8 g - prod.for: Spruyt hillen bv, IJsselstein
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LIP BALM SPF 20 - Ingredients INCI: Octyldodecanol, Hydro-

genated Coco Glycerides, Hydrogenated Palm Oil, Ethylhexyl 

Methoxycinnamate, Polyethylene, Cera Alba, Euphorbia Ceri-

fera, Butyl Methoxydibenzolmethane, Octocrylene, Titanium 

Dioxide, Silica, Bisabolol, Ethyl Vanillin, Vanillin, Tocopherol. 

4,8 g - prod.for: Spruyt hillen bv, IJsselstein

  

Instelkosten € 48,-
De kalenders worden 
in week 46 of 47 
uitgeleverd. 

*   Om de levertijd te kunnen garanderen en u van de bovenstaande prijsstaffels te kunnen laten 
profiteren ontvangen wij graag uw bestelling uiterlijk vrijdag 29 september 2017.

Bestellen
U kunt gemakkelijk uw bestelling plaatsen via onze website www.spruyt-hillen.nl. 
Natuurlijk kunt u ons ook bellen voor uw bestelling op 030 - 281 44 11.

Orderbevestiging
Mocht u binnen één week na het plaatsen van uw bestelling nog geen 
orderbevestiging van ons hebben ontvangen, neemt u dan alstublieft telefonisch 
contact op met onze Customer Service op 030 - 281 44 11.

Levering
Wij starten met het uitleveren van de eindejaarsgeschenken vanaf week 47/48. 
De datum van verzending is afhankelijk van de binnenkomst van de producten. 
Wij streven ernaar om uw bestelling in ieder geval vóór 11 december te leveren. 

Wilt u uw bestelling op een ander tijdstip ontvangen? Geeft u dit dan bij 
opmerkingen bij uw bestelling aan. Wij proberen dan aan uw verzoek te voldoen. 
Dit is uiteraard afhankelijk van de gevraagde leverdatum.

Uitvoering :   voorblad en 12 maanden kalenderbladen 240 x 300 mm, 
achterblad 240 x 360 mm

Bedrukking :   op achterblad uw eigen gegevens en logo in zwart en 
blauw (pms 300)

Artikelnummer: 209833

Prijsstaffels prijs per stuk  
   (binnen de productierun)*
 300 stuks  € 2,27 
 500  stuks € 1,59
 750  stuks € 1,53
 1000  stuks € 1,49  
 1500  stuks € 1,46
 2000  stuks € 1,43
 2500  stuks € 1,41
 3000  stuks € 1,32
 4000  stuks € 1,24
 5000  stuks € 1,21
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Handcrème


