
HIER VIND JE ONS

Breda
Vossenberg 2 
4825 BH Breda 
tel: 076 - 581 25 25  

Amsterdam Foodcenter
Jan van Galenstraat 14 
1051 KM Amsterdam 
tel: 020 - 682 28 27

Barendrecht
Kamerlingh Onnesweg 24 
2991 XL Barendrecht 
tel: 010 - 292 30 30
Storemanager: [Voornaam Achternaam]
Mail: barendrecht@paardekooper.nl  

Amsterdam Duivendrecht
De Flinesstraat 8 
1114 AL Amsterdam 
tel: 020 - 692 40 20

Beverwijk
Parallelweg 122b 
1948 NN Beverwijk 
tel: 0251 - 26 82 22 

Rotterdam
Schuttevaerweg 41 
3044 BA Rotterdam 
tel: 010 - 462 30 33

Nieuwegein
Ravenswade 2 
3439 LD Nieuwegein 
tel: 030 - 288 81 08 

Den Haag
Rijn 18 (Forepark) 
2491 BG Den Haag 
tel: 070 - 363 19 70

Aalsmeer
Legmeerdijk 281a (ingang aan Japanlaan)
1432 KC Aalsmeer 
Tel: 020 - 345 01 45

Inpak Tips & Tricks Stapelen maar!
Met deze Tip & Trick maak je van meerdere (kleine) cadeaus een originele giftset. Of wat denk je van een originele 
cadeaubonverpakking, compleet met magazine en proefjes? Laat je creativiteit de vrije loop en stapelen maar! In 
dit voorbeeld is gekozen voor warmte herfsttinten, om alvast in de najaarsstemming te komen.   

Plaats het grootste 
cadeau in het 
cadeaudoosje

Decoreer de 
strik met een 
paar eikels op 
steker. Transparante 

blokbodemzak + 
een goud of zilver 
interieur

Inpakworkshops Najaar 2017 
De zomervakantie zit er nog maar net op en 
bij Paardekooper zitten we alweer met onze 
gedachten in het najaar. Met de herfst in 
aantocht staan ook de feestdagen weer voor 
deur. En zoals het klassieke spreekwoord 
luidt: een goede voorbereiding is het halve 
werk. Met onze speciale WrappIDup 
Najaar-inpakworkshops ben jij voorbereid. 

Tijdens de inpakworkshop ontvang je 
verrassende en inspirerende Tips & Tricks en 
je leert bovendien snel en efficiënt inpakken. 
Dat is wel zo handig in aanloop naar de drukke 
feestmaanden. De nieuwe workshopagenda 
voor oktober staat vanaf nu online op  
www.corporate.paardekooper.nl. 
Wees er snel bij, want Vol = Vol.

Opvallen met WrappIDup  
Op zoek naar meer naamsbekendheid 
of kan jouw imago wel een boost 
gebruiken? De verpakking is een bewezen 
marketingtool. Onder de noemer WrappIDup 
bieden wij verschillende producten en 
diensten, waarmee je (nóg) meer uit je 
verpakkingsassortiment kunt halen. Van 
een inspirerende inpakworkshop tot het 
ontwikkelen van een nieuw compleet 
nieuwe verpakking. Wij denken graag met je 
mee, van eerste schets tot productie. Laat 
je inspireren door onze mogelijkheden op 
wrappidup.nl. 

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Al onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de K.v.K. te 
Amsterdam, welke u op verzoek worden toegezonden. 

Sluit de 
blokbodemzak 
met wit touw

Versier het 
doosje met een 
strook gekleurd 
cadeaupapier

Plaats hierop het 
bonbondoosje met daarin 
het tweede cadeau en zet 
vast d.m.v. lint


