Aan het woord is Jurgen Volmbroek,
directeur van het hele gebeuren. Creatief
en ondernemend, maar vooral eigenzinnig.
“Ik ga graag links als een ander rechts gaat.”
Zijn vermogen om onderscheidend te zijn
komt hem goed van pas in zijn bedrijven
UwKerstpakket.nl, PromoShopOnline.nl,
Speelkaartenkoning en Drukkerij Hofmeijer.
Alles onder één dak.
Zelf samenstellen in onze showroom
“UwKerstpakket.nl heeft volgens onze
klanten de mooiste en meest sfeervolle
kerstshowroom van Nederland”, vervolgt
Jurgen enthousiast. “Wie onze showroom
in Hengelo binnenloopt, dompelt zich
gelijk helemaal onder in de kerstsfeer.
Met meer dan 12.000 artikelen is er volop
keuze om een mooi kerstpakket naar
eigen wens samen te stellen. Dit doet u
samen met onze ervaren maar zeker ook
gezellige adviseurs. Bij ons vindt u voor elke
doelgroep, voor elk budget, voor elke smaak
en voor elke gelegenheid een passend
pakket of geschenk. Luxueus, een mooi
thema, een bepaalde kleur, voor een klein
budget, glutenvrij, merken of veel voor
weinig? Geschenken met uw logo of mooi
verpakt met een persoonlijke boodschap op
een banderol? Of een pakket helemaal in uw
huisstijl? Niets is ons te gek.”

Op zoek naar een mooi
en smaakvol kerstpakket?

We make
it easy!

Uw relaties of medewerkers koesteren. Dat doet u met de
kerstpakketten en eindejaarsgeschenken van UwKerstpakket.nl,
onderdeel van PromoShopOnline.nl BV. Om uw waardering uit te
spreken aan uw medewerkers voor hun inzet of om uw klanten
te bedanken voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar.
“Wij helpen u daar graag bij en willen u ontzorgen.”
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Gemakkelijk online bestellen?
Kijkt u dan eens op UwKerstpakket.nl.
Daar heeft u de keuze uit meer dan
350 verschillende kerstpakketten, al
helemaal voor u samengesteld. Hier vindt
u tevens Rituals, bier- en wijnpakketten,
luxe geschenken, Sinterklaaspakketten,
surprisepakketten, seizoenspakketten en
Familie Pos Collection kerstpakketten. Met
één druk op de knop heel gemakkelijk online
te bestellen.
Surprisedoos®
“Nieuw dit jaar, nu al populair en veel
verkocht en nergens anders te verkrijgen is
de surprisedoos®”, vertelt Jurgen trots. “Dit
jaar door ons ontwikkeld en exclusief bij
ons verkrijgbaar. Zowel in de showroom als
online”. Maar wat is dan die surprisedoos?

ADVERTORIAL -

Een mooie stevige geschenkdoos met
twaalf vakken. Twaalf dagen uitpaklol. Elke
dag opent u een vakje en komt er weer
een cadeautje of lekkernij uit. Nadien als
opbergbox te gebruiken. Verkrijgbaar in
twee varianten; de surprisedoos® met het
aantal dagen of de bierproeverij®. Online
te zien in meerdere varianten zoals de
Twentse, Duitse, Belgische of Nederlandse
bierproeverij. Maar natuurlijk ook door uzelf
samen te stellen in allerlei combinaties.
Origineel om te geven, geweldig om te
ontvangen.
Familie Pos Collection

alles zelf doen. “Van het samenstellen

natuurlijk allerlei soorten drukwerk. Van

“Stephan & Ilona Pos, bekend van het

van het assortiment tot het samenstellen

huisstijlwerk tot aan de mooiste magazines.

tv-programma Helemaal het Einde in

van de pakketten voor de webshop tot het

In opdracht van de klant maken ze ook veel

Chili en de Pos-wijnen, hebben exclusief

samenstellen met de klant in onze sfeervolle

custom made relatiegeschenken. Denkt u

samen met ons een aantal bijzondere

showroom en van het inpakken van alle

daarbij aan bedrijfskleding in eigen huisstijl,

Pos-kerstpakketten samengesteld. Met

kerstpakketten in onze eigen inpakcentrales

USB sticks in welke vorm dan ook, miniatuur

in de hoofdrol de nieuwste wijn van de

door circa 250 kersthulpen, tot aan het op

vrachtwagens tot in het kleinste detail

Familie Pos Collection: de halfzoete

de juiste tijd en juiste plaats afleveren van

nagemaakt, designlampen met opdruk,

witte wijn. Een heerlijke frisse wijn, sinds

alle pakketten.”

beurswanden en ga zo maar door. Jurgen:

september nog maar beperkt verkrijgbaar

“Er is héél veel mogelijk. In onze eigen

in Nederland, maar uiteraard volop in onze

Natuurlijk niet alleen maar

ontwerpstudio maken we samen met de

kerstpakketten”, vertelt Jurgen enthousiast.

kerstpakketten bij UwKerstpakket.nl

klant de mooiste 3D ontwerpen.”

Maar ook Sinterklaaspakketten,
“De Familie Pos Collection kerstpakketten

Zomerpakketten en Paaspakketten.

Kwaliteit en trendsetting

zijn dan ook exclusief bij ons te bestellen. En

Samen met PromoShopOnline.nl verzorgen

Jurgen wil trendsetting zijn. Hij reist met

wilt u een ander kerstpakket bestellen, maar

zij graag allerlei geschenken voor bijzondere

zijn team veel beurzen af, nationaal en

dan wel met de Pos-wijn erin, dan kan dat

dagen, zoals bijvoorbeeld de Dag van

internationaal tot in het Verre Oosten,

natuurlijk altijd.”

de Medewerker. Gadgets, duurzame

om inspiratie op te doen en de nieuwste

relatiegeschenken, eco-gadgets, vlaggen,

gadgets en ontwikkelingen te spotten.

Alles in eigen hand

pennen, bedrijfskleding en promotionele

“Trendsetting en opvallend zijn we zeker

Maar wat is nu toch zo bijzonder aan

kleding, banners en paraplu’s. Gewoon

met onze auto’s, bestelbus en vrachtwagen.

UwKerstpakket.nl? Volgens Jurgen dat ze

teveel om op te noemen. En daarnaast

U heeft ze zeker al wel eens gespot.”
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