verzendverpakkingen
Tony’s Chocolonely

gepersonaliseerde tony's chocolonely
Gedrukt, verpakt én verzonden door Wihabo

Er zijn zoveel momenten te bedenken om gepersonaliseerde Tony’s
Chocolonely als geschenk te geven. En zoveel mogelijkheden om ze te
verpakken en te verzenden. Voor welk moment of gelegenheid dan ook.
Wihabo drukt de door jou gepersonaliseerde wikkels, verpakt de repen én
verzendt ze in de leukste geschenkverpakkingen van Tony’s Chocolonely. Of
het nu gaat om 10 of 10.000 unieke adressen in Nederland, daar zorgen wij
voor!

DE MOGELIJKHEDEN
•
•
•
•

Bubbeltjesenvelop
Tony’s Giftbox voor één gepersonaliseerde reep
Tony’s Giftbox voor twee gepersonaliseerde repen
Aftelkalender met zeven Tiny Tony’s

bubbeltjesenvelop
Less is more! De bubbeltjesenvelop is een eenvoudige maar
stijlvolle manier om jouw gepersonaliseerde Tony’s
Chocolonely reep te verzenden. De envelop zelf geeft
geen geheimen prijs, maar maak je de envelop open,
dan vind je daar de wikkel met jouw persoonlijke tekst!

luxe optie:
Rode bubbelfolie
envelop

giftbox Tony s 1 reep
Deze Tony’s Giftbox is geschikt
voor het versturen van één
gepersonaliseerde reep van Tony’s
Chocolonely. Het ontwerp van de giftbox
is op maat te maken en ook de binnenkant
van het doosje kun je naar wens
personaliseren met eigen tekst en/of
bedrijfslogo.

Bekijk de productvideo

KIES JE FAVORIET!
(we hebben alvast wat voorbeelden uitgewerkt)

giftbox tony's 2 repen
Deze Tony’s Giftbox is geschikt
voor het versturen van twee
gepersonaliseerde repen van Tony’s
Chocolonely. Het ontwerp van de giftbox
is op maat te maken en ook de binnenkant
van het doosje kun je naar wens
personaliseren met eigen tekst en/of
bedrijfslogo.

Bekijk de productvideo

KIES JE FAVORIET!
(we hebben alvast wat voorbeelden uitgewerkt)

aftelkalender
Met zeven Tiny Tony’s

Een aftelkalender alleen voor
kerst? Echt niet! Verras je
medewerkers of zakelijke relaties
met een persoonlijke aftelkalender,
met in elk vakje een
verwenmomentje van chocola.
Voor welke gelegenheid dan ook!

Bekijk de productvideo

AFTELKALENDER OP MAAT
Elke aftelkalender, met in ieder vakje Tiny Tony’s (7 mini-chocolaatjes
van Tony’s Chocolonely) maken we op maat. In jouw eigen ontwerp,
met logo én tekst - ook in de vakjes!

