
Geef een relatiegeschenk 
dat écht duurzaam is!

Verras je klant, partners of andere 
zakenrelaties met een luxueus 
cadeau. Je bent bij ons aan het 
juiste adres! 

Ieder cadeau met unieke personalisatie Directe verzending naar de ontvangers Rechtstreeks geleverd uit eigen kwekerij



Inhoudsopgave

Wat kan je hier vinden?

In 3 stappen het ultieme 
relatiegeschenk

Kies jouw variant
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Personaliseer jouw cadeau

Laten bezorgen

Tip: deze PDF is interactief, buttons brengen jou direct naar de onderliggende link

P3 - Ecosysteem als relatiegeschenk
P4 - Plant: neutraal of kleurrijk
P5 - Formaat: klein of groot
P6 - Variant: doe het zelf of kant-en-klaar
P7 - Personalisatie mogelijkheden
P8 - Leveringsopties
P9 - Kostenplaatje
P10 - Offerte op maat



Waarom is een ecosysteem  het ideale relatiegeschenk?

Bekijk onze video:

Dag en nacht een absolute eye-catcher door de kurk met led verlichting op batterijen.

Groen in het interieur zonder groene vingers nodig te hebben. Volledig onderhoudsvrij, water geven is niet nodig!

Een blijvend origineel en duurzaam cadeau

https://youtu.be/HSh4dxsU8-8


Twee unieke varianten

Onze ecosystemen passen in ieder interieur, thuis of op het werk.

Wij bieden keuze uit 2 verschillende planten combinaties:

Neutraal en natuurlijk met 
groene varens

Kleurrijk en speels met gekleurde
 (kamer)plantjes

Jungle Tropical



Zes verschillende formaten om makkelijk te kunnen vergelijken



Geleverd als DIY kit of kant-en-klaar

Glazen pot

3 Verschillende soorten mini plantjes

Ecoworld Substraat

Ecoworld Kokostabletten (potgrond)

Ecoworld groen natuur Mos

DIY Stappen-plan instructie

Een interactief relatiegeschenk? Zet jouw relaties, klanten of medewerkers aan het werk 

met onze DIY kit. Deze wordt geleverd met een instructiefolder. Daarnaast bestaat de kit uit 

de volgende onderdelen:

Toch liever een kant-en-klaar* relatiegeschenk? Geen 
probleem, onze specialisten verzorgen graag volledig ingerichte 
ecosystemen. 

*Let op deze variant kunnen wij niet naar individuele adressen sturen



Personalisatie mogelijkheden

Kaartje Flyer Bedrukte kurk*
Een kaartje van 98x98 mm bevestigd aan een 

touwtje om de hals van jouw ecosysteem

Gepersonaliseerde flyer van A5 formaat met 

jouw huisstijl en persoonlijke boodschap

Weet zeker dat jouw geschenk nooit vergeten zal 

worden door jouw logo op de kurk te branden. 

*Lever jouw logo aan als ‘eps’, ‘ai’ of hoge 

resolutie ‘png’

*Om jouw geschenk op tijd te versturen vragen wij je graag om 10 dagen voor de gewenste leverdatum jouw logo of hoge resolutie PDF aan te leveren.

Aanleverspecificaties
downloaden

Aanleverspecificaties
downloaden

https://www.greengifts.support/hc/nl/article_attachments/4409547489809/Werktekeningen_Flyers_CarreS.zip
https://www.greengifts.support/hc/nl/article_attachments/4410103332113/Werktekeningen_A5.zip


Verpakking

Kwaliteit

Privacy

Professioneel en zorgvuldig verpakt in speciale FSC 

gecertificeerde kartonnen verpakkingen en doos.

Planten worden rechtstreeks na kwaliteitscontrole 

ingepakt en direct verstuurd vanuit onze eigen kwekerij.

We bieden een verwerkersovereenkomst aan 

om te garanderen dat we netjes omgaan met 

persoonsgegevens en altijd voldoen aan AVG richtlijnen.

Leveringsopties

Levertijd

Verzending

Binnen 10 dagen na akkoord op de offerte 
kunnen wij jouw geschenk leveren bij de 
ontvangers. Let op: bij maatwerk kan dit 
langer duren.

Levering is mogelijk rechtstreeks naar de 
ontvangers of naar 1 adres. Indien je kiest 
voor optie 1 kan je hieronder ons adressen 
aanlever spreadsheet downloaden

Aanlever spreadsheet 
downloaden

https://www.greengifts.support/hc/nl/article_attachments/4409547353745/batch-order-template.xlsx


Kostenplaatje
Ecoworld extra duurzaam is en dat alle 

materialen 100% gerecycled zijn?

Je bijdraagt aan een beter klimaat en 

de global goals

MVO bijdrage: Onze producten worden 

geproduceerd door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt

Wist je dat…

Wat kosten onze relatiegeschenken?

Deze klanten waren je voor:

Alle prijzen zijn per stuk, exclusief BTW. 

Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van onze prijzen:

Meer dan 96 stuks nodig? Vraag een offerte aan op de volgende pagina



Offerte op maat

Aanvraagformulier
invullen

Offerte op maat 
binnen één werkdag!

Wat hebben wij hiervoor nodig van jou?

1. Aantal (stuks)

2. Formaat

3. Variant

4. Personalisatie

5. Levering

6. Verzenddatum

Vul eenvoudig jouw keuze in via ons 
offerte aanvraag formulier

https://www.greengifts.support/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360003968097

