Duurzame & eetbare relatigeschenken: De Valksche Bijenhof
U wilt uw contacten eens op een bijzondere
manier verrassen. In dat geval bent u bij ons aan
het juiste adres! Uw logo / persoonlijke boodschap kunnen wij verwerken op heel sierlijke
potjes. En dat geheel full colour! U kunt kiezen
of u deze potjes laat vullen met ambachtelijke
honing, honingbabbelaars of honingdrop-mix.
Op de volgende bladzijde vind u de prijzen.
Meer vragen? Bel of mail ons!

Honingbabbelaars

Honingbabbelaars zijn echt heerlijke ambachtelijke snoepjes. Het zijn eigenlijk een soort
roomboterbabbelaars, maar dan met honing.
Gemaakt volgens oud recept en onweerstaanbaar lekker. Door het sierlijke bijtje op ieder
snoepje goed herkaanbaar als een honingproduct.

Honing als relatiegeschenk

Honingdrop - mix

Honing weggeven doet het altijd goed. Het
wordt door vrijwel iedereen gewaardeerd.
Onze streekhoning is een uniek Nederlands
natuurproduct, ambachtelijk gewonnen op
onze eigen imkerij.

De honingdrop is van de fabrikant Meenk.
Sinds 1900 staat de naam Meenk voor
authentieke producten van een hoge
kwaliteit. Meenk produceert een ruim
assortiment aan verschillende dropsoorten
met natuurlijke ingrediënten. Door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke
ingrediënten wordt de beste smaakbeleving
behaald. Voor alle Meenk producten
geldt: Natuurlijk Meenk, en dat proeft u!

In deze potjes zit een inhoud van ca. 130
gram. Met een mooie hoogglans sluitzegel met
uw personalisatie wordt het afgesloten en
tevens voorzien van alle informatie over het
product.
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Realiseren van uw eetbare en duurzame relatiegeschenk full colour bij ons in juiste handen!
Prijzen en levering

Specificaties

U levert uw ontwerp digitaal in pdf aan.
Vervolgens maken wij een digitale drukproef voor u klaar. Bij akkoord kunnen
we overgaan tot de productie. Voor
iedere hoeveelheid geldt eenmalige
instelkosten van €44,-

Potjes: Model Keulse pot 106 ml
Schroefdeksels: kleur goud
Afmetingen 5 x 5 x 5 cm
Totaalgewicht met honing: 230 gram
Totaalgewicht met snoep: 170 gram

Alle genoemde prijzen zijn exclusief
btw en verzendkosten. Levering: in
overleg.

Bedrukking: full colour
Personalisatie: diameter 40 mm

Honing in Keuls potje glas

De streekhoning die wij gebruiken is een ambachtelijk product waar de voorraden beperkt van zijn. Hoeveel u afneemt heeft daarom geen invloed op de prijs.
Minimale afname: 29 stuks
Prijs per stuk: €4,48

Verpakking: per 29

Honingsnoep in Keuls potje glas

Voor potjes gevuld met honingbabbelaars hanteren wij de volgende staffelprijzen:
116 stuks €419,522 stuks € 1038,1015 stuks €1806,2494 stuks € 3996,Meer stuks: op aanvraag
Vullen met honingdropmix: €0,18/st extra
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