
Op donderdag 20 april vieren we opnieuw 
‘Dag van de Medewerker’. Een belangrijke 
hoogdag voor organisaties die werkgeluk 
hoog in het vaandel dragen. En een geweldige 
kans om je collega’s te erkennen voor hun 
inzet en bijdrage aan het succes van je 
organisatie.

Waardeer met een geschenk voor elk budget, 
of zet in op gedeeld plezier. De lichtjes in de 
ogen van je collega’s krijg je er zomaar bij.

Bedank je 
medewerkers
op Dag van 
de Medewerker



Aanbod 
Dag van de 
Medewerker!

One size 
doesn’t 
fit all!
Op zoek naar maatwerk? 
contacteer ons

Mini
gifts

p. 3

 Geschenken ‹ € 10

p. 6

Lovely
gifts

 Geschenken € 10 ↔ € 20

p. 21

Sharing
gifts

 Geschenken om te delen 

mint 
kweek je eigen muntthee

It’s to be!

p. 16

Premium
gifts

 Geschenken › € 20

https://kadonation.com/be-nl/contact


Deze mini-geschenkverpakking van Neuhaus is het 
perfecte gebaar om je waardering te tonen tijdens 
de Dag van de Medewerker. De verpakking bevat twee 
heerlijke pralines van de hoogste kwaliteit Belgische 
chocolade, elk met een unieke en verfijnde smaak. 

Small gift,
great gesture

Prijs (excl.BTW): NEUHAUS Ballotin: € 3,45 

Belgische

chocola
de
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Grow your own muntthee mok

Deze mok bevat alle ingrediënten om 
zelf verse munt te kweken. De mok is 
gemaakt van keramiek en bevat een 
aardetablet en zaadjes. Leg het tablet 
in de mok en voeg water toe. Na enige 
tijd is de potgrond gereed om de zaadjes 
in te planten. Zet de mok op een plek 
neer met genoeg zonlicht en zorg voor 
voldoende water.

Mint to be

Prijs (excl.BTW) Mok: Mint to be + gepersonaliseerd label: € 4,95

DIY

gesche

nk

mint 
kweek je eigen muntthee

It’s to be!
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Op zoek naar een klein gelukje met grootse impact 
voor Dag van de Medewerker? Met dit zoet cadeautje 
tover je gegarandeerd een glimlach op het gezicht 
van de ontvanger!

Je hebt keuze uit snoepjes of een chocolade 
verrassing, en uit feestelijke wikkels met verschillende, 
lieve boodschappen (in het Nederlands en Engels). 

Klein 
gelukje

↓ Kies je smaak en boodschap

↑ 1 x Rainbowmix
bedankt! - bedankt voor je inzet! - you can do it! - 
teamwork makes the dream work! - where focus goes, 
energy flows - speciaal voor jou! - geniet ervan!

Prijs (excl.BTW): € 9,95

↑ 1 x Crunchy choco’s
bedankt! - bedankt voor je inzet! - you can do it! - 
teamwork makes the dream work! - where focus goes, 
energy flows - speciaal voor jou! - geniet ervan!
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You light up 
the room
Een geurkaarsje als aardigheidje om je medewerkers 
te laten weten dat je aan hen denkt, is altijd een goed 
idee. En weet je wat nog beter is? Deze kaarsen met 
geur ‘Fresh Cotton’ bevatten een geheime boodschap!

Wanneer de kaars ± 2,5 uur heeft gebrand en alle wax 
vloeibaar is geworden, verschijnt de boodschap:  
‘you rock’, ‘you are amazing’ en ‘you are gold’.

Inhoud:
• 3 x kaars surprise boodschap Prijs (excl.BTW) Kaarsenset ‘Rock, Amazing, Gold’: € 11,45
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De Guylian Belgische chocolade schelpen zijn een mix 
van volgende smaken: melk truffel, koffie, caramel en 
crunchy biscuit. Elke praline is een klein meesterwerk, 
gemaakt met ingrediënten van de hoogste kwaliteit, zoals 
Fairtrade cacaobonen en handgeselecteerde mediterrane 
hazelnoten. 

Je schenkt een originele verwenbox waarmee je zowel de 
ontvanger bijzonder gelukkig maakt als je bedrijf mooi in 
de kijker plaatst! 

Inhoud:
• 1 x Guylian Seahorses  
 Belgische Pralines  
 - 4 flavours (154 g)
• 1 x Gepersonaliseerde  
 geschenkverpakking

You, me 
& the sea

↑ Beschikbaar in een gepersonaliseerde geschenkverpakking.

Prijs (excl.BTW) Guylian Seahorses Belgische Pralines - 4 Flavours: € 12,45

Belgische

chocola
de
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Chocolate is 
happiness 
that you 
can eat
Schenk je graag een smaakvol cadeau dat netjes in 
de brievenbus past? Deze handgemaakte brownies 
zijn een echte smaakbom. Uitgesproken, puur en een 
garantie voor succes. 

Inhoud:
• Beschikbaar in 3 formaten: small (6 stuks),  
 medium (12 stuks) en large (24 stuks).
• Steeds verpakt in een handig brievenbusdoosje.
• Beschikbaar in verschillende smaken

↑ Verpakt in een handig brievenbusdoosje 
in verschillende smaken en combinaties beschikbaar

Prijs (excl.BTW) Brownies: S → € 12,45 | M → € 20,45 | L → € 33,95
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Zeg het met 
chocolade
Je hartverwarmende wensen waren nog nooit zo 
zoet! De chocolaatjes vormen samen de lieve tekst: ‘U 
are the best’.

Inhoud:
• De 16 chocolaatjes zijn een mix van  
 melkchocolade en witte chocolade.
• Verpakt in een enveloppe-vormig doosje.

Prijs (excl.BTW) ChocoTelegram U Are The Best: € 14,95
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Je schenkt een feestelijk doosje dat in de brievenbus 
past, gevuld met luxe bonbons gemaakt van Belgische 
Callebaut chocolade. Keuze uit likeur, bier of assorti 
bonbons. Heerlijk!!

Inhoud:
• 8 Likeur bonbons: gevuld met een heerlijke ganache  
 in de smaken van zeven populaire likeurs: Tia Maria,  
 Flugel, Baileys, Malibu, Boswandeling, Limoncello en  
 Licor 43. De bonbons bevatten 5% alcohol.
• 8 Bier bonbons: gevuld met een heerlijke ganache  
 in drie verschillende variaties: La Chouffe, Liefmans  
 en Straffe Hendrik. De bonbons bevatten  
 5% alcohol.
• 12 Assorti bonbons: gemaakt van melkchocolade,  
 pure chocolade, karamel, witte chocolade of met  
 kleine nootjes.

Bonbon 
party!

↓ Past in de brievenbus

↑ Keuze uit likeur, bier of assorti bonbons
Prijs (excl.BTW): € 14,95

Belgische

chocola
de
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Prijs (excl.BTW) Houten Serveerplank met Gravure: € 14,95

The  
perfect 
serve

Apéro? Kaasplankje? Dessert?  
Serveren wordt voortaan een feest! 
Je schenkt een bamboe houten 
serveerplank, met... handvat en 
ophangkoordje, die je kan personaliseren 
met een eigen boodschap of illustratie. 
Zo maak je het geschenk extra 
persoonlijk!

Inhoud:
• Serveerplank 38 x 15 x 1,2 cm gemaakt  
 van hoogwaardig bamboehout.

↑ personaliseerbaar
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Everything  
is good if  
it’s made  
of chocolate
Verwen je collega’s met een grote 
chocoladereep gemaakt van Belgische 
Callebaut chocolade. Je hebt keuze uit 
een chocoladereep met gouden chocolade 
topping of versierd met bloemetjes en 
sprinkels! 

Extra leuk: rond de chocolade bar zit een 
feestelijke wikkel met warme boodschap.

Inhoud:
• Chocoladereep (90 gr)
• Chocolade bar versierd met bloemetjes  
 en label: ‘Een bloemetje voor jou’
OF
• Chocolade bar met gouden topping  
 en wikkel: ‘Jij bent goud waard!’

Prijs (excl.BTW) Choco bar: € 14,95

Belgische

chocola
de
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Maak kennis met de BloomTable®: een uniek en 
prachtig houten tafeltje dat perfect past bij elk 
interieur! De ontvanger kan de BloomTable® zelf 
in elkaar zetten. Er horen ook drie vaasjes bij het 
pakket met prachtige bloemen. De bloemen kunnen 
willekeurig in de vaasjes gestoken worden, waardoor 
de tafel er telkens anders uitziet.

De BloomTable® is een fantastisch cadeau voor de  
Dag van de Medewerker, want met bloemen scoor  
je gegarandeerd. 

Inhoud:
• Keuze uit 3 verschillende soorten: met prachtige 
 roze bloemen, witte bloemen, of gedroogde 
 bloemen
• Houten staander met 3 glazen vaasjes 

BloomTable®

Prijs (excl.BTW): € 17,45

↑ Past in de brievenbus
↑ Keuze 1
roze bloemen

↑ Keuze 2
witte bloemen

↑ Keuze 3
gedroogde bloemen
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See you at 
the movies
Verdienen je collega’s een avond om even volledig 
te ontspannen?  Schenk dit leuke brievenbuspakket 
met alle essentials om er een gezellige filmavond  
@ home van te maken. 

Je schenkt een voucher waarmee de ontvangers 
kunnen kiezen uit de nieuwste films om te streamen 
in hun thuisbioscoop. En enkele lekkere snacks om 
van te smullen, meer hebben je collega’s niet nodig 
om te relaxen. Het perfecte geschenk dus!

Inhoud:
• 1 x filmvoucher 
• 1 x zoete popcorn
• 1 x zakje notenmix (85 gr)
• 1 x pakket melkchocoladereepjes 

↑ Past in de brievenbus

Prijs (excl.BTW) filmpakket brievenbus: € 18,95

Enkel voor

Nederlan
d
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A good 
bag is a life 
essential
Je geeft een hippe, herbruikbare tas 
van jute voor boodschappen, die ook 
geschikt is als grote cadeautas. Je kan 
de boodschappentas bedrukken met 
een persoonlijke boodschap of tekst. 
Zo heb je in een handomdraai een 
uniek en duurzaam cadeau! 

Prijs (excl.BTW) Jute Boodschappentas: € 18,95

↑ Personaliseerbaar
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Collega’s of een volledige afdeling in de bloemetjes 
zetten? Wij hebben verschillende boeketten waarmee 
je elke ruimte opfleurt. 

Onze boeketten zijn met zorg uitgekozen en 
samengesteld om je blijk van waardering extra 
speciaal te maken. Van kleurrijke plukboeketten tot 
elegante bloemstukken, we hebben voor elk wat wils.

Inhoud:
• Aanbod volgens seizoen:  
 Contacteer ons om de verschillende boeketten  
 in detail te overlopen. 

Flowers 
always do 
the trick!

Prijs (excl.BTW): vanaf € 18,45

↑ Boeket volgens seizoen

Premium gifts | 16



Tell them 
you care 
A candle loses nothing by lighting another! 

Je schenkt een kaars in glas, die een 
aangename geur van ‘pomelo & zwarte peper’ 
verspreidt doorheen het hele huis. 
De geurkaars is gemaakt van 100% essentiële 
sojaolie, pure extracten en heeft 24 branduren.

Dankzij de leuke print met opschrift ‘You 
are awesome”, toon je waardering aan elke 
collega.
 

Inhoud:
• 1 x kaars in glas 225gr - You are awesome  
 - Pomelo en zwarte peper

Prijs (excl.BTW) Kaars In Glas “You Are Awesome”: € 20,95
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Met een verzorgingspakket scoor je altijd. En 
helemaal als die ook nog eens een leuke boodschap 
bevat! 

Onze pakketten zijn gevuld met een selectie van onze 
beste verzorgingsproducten, waaronder hand lotion, 
body foam, body cream, hand soap en body lotion. Elk 
pakket bevat een kleurrijke wikkel met lieve opdruk 
zoals ‘You rock’, ‘Stay Fabulous’, ‘You Are Awesome’. 

Inhoud:
• Contacteer ons voor de verschillende 
 mogelijkheden.

Let it 
soap in

Prijs (excl.BTW): vanaf € 20,95

↑ Verschillende pakketten↑ Verschillende wikkels
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↓ Sommige geschenkboxen zijn personaliseerbaar

Vier de Dag van de Medewerker op een unieke en 
gedenkwaardige manier met onze selectie van 
cadeauboxen. Een cadeaupakket met thee of liever 
een aperobox? Een ontspanningspakket of liever een 
mocktailpakket? Wij hebben voor iedere collega wat wils! 

Contacteer ons voor de mogelijkheden binnen je budget.

The best  
things in life 
are gift boxes

Prijs (excl.BTW): € 23,45
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↑ Personaliseerbaar kistje

You make 
me feel 
bubbly

Premium Champagne voor premium werknemers.  
Je schenkt een fles Champagne de Barfontarc, Brut, 
Blanc de Noirs in een mooie, houten kist. 

De Champagne is van 100% Pinot Noir uit Baroville 
in de Aube-regio. Het is een krachtige, ronde 
champagne met veel finesse, evenwicht en vooral 
smaakvol.

De gewenste tekst wordt gegraveerd op het 
uitschuifbaar deksel van de kist. De wijnkist is  
FSC gecertificeerd.

Inhoud
• 1 x Gepersonaliseerde houten kist
• 1 x Fles Champagne de Barfontarc, Brut,  
 Blanc de Noirs, 75cl

Prijs (excl.BTW) Champagne in houten kist met gravure: € 41,45

Premium gifts | 20



Het snoepdoosje is gevuld met een mix van heerlijk 
zuur en zoet schepsnoep. 

Daarnaast kan je ook een warme, persoonlijke 
boodschap toevoegen op het bijhorend kaartje. 

Inhoud:
• beschikbaar in small (500g), medium (750g) en  
 large (1kg).
• keuze uit labels ‘You rock’, ‘Jij bent GOUD waard’,  
 ‘Super collega!’

You  
rock!

↑ Leuke snoepdoosjes met verschillende opschriften

Prijs (excl.BTW): Small → € 9,45 | Medium → € 13,45 | Large → € 15,95
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Portie 
vitaminen 
om te delen!
Wil je een volledige afdeling bedanken met een 
heerlijke vitamineboost?

Schenk dan een van onze fruitmanden en bezorg de 
ontvangers gegarandeerd een warm gevoel.

Inhoud:
• Verschillende pakketten beschikbaar 
• Inhoud is seizoensgebonden

Prijs (excl.BTW): vanaf € 15,95
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↑ Geschenk 1: 
Personalisatie op doos

↑ Geschenk 2: 
Personalisatie op doos

Verras je medewerkers en relaties met de heerlijke 
klassiekers van Jules Destrooper.

Een gepersonaliseerd geschenk waarmee je niet 
alleen de ontvanger bijzonder gelukkig maakt, je 
plaatst je bedrijf ook mooi in de kijker! 

Deze box met pure verwennerij is perfect voor bij een 
kopje koffie. Personalisatie op de verpakking.

Chocolate
crush!

Prijs (excl.BTW) Jules Destrooper biscuits: Geschenk 1 → € 13,95 | Geschenk 2 → € 24,95
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Waar er gebak is, is er feest! Trakteer  
je collega’s en werkrelaties op een  
heerlijk assortiment gebakjes. 

Sommige gebakjes zijn zelfs  
personaliseerbaar met je bedrijfslogo.  
Yummie!

Inhoud:
• Petit Fours Assortiment + Logo:  
 25 heerlijke mini-gebakjes van 5 x 5 cm 
• Assortiment gebak:  
 10 st - 12 st - 14 st - 16 st - 18 st
• Luxe assortiment koeken:  
 10 st - 12 st - 14 st - 16 st - 18 st:  
 met reuze Mergpijp, Appelrondo, Tour de  
 Citron, Heertjes en Gevulde Koeken, Bokkepoot

Love is 
like a cake

↑ Geschenk 1: 
Petit Fours Assortiment + logo

↑ Geschenk 2: 
Luxe assortiment koeken

↑ Geschenk 3: 
Assortiment gebak

Enkel voor

Nederlan
d

Prijs (excl.BTW): € 19,95
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↑ Geschenk 1: 
Amusettes

Neuhaus  
om te delen!
Geluk smaakt nog beter als je het deelt! We hebben 
verschillende exclusieve dozen gevuld met chocolade 
van Neuhaus.

Carré: 40 of 60 krokante carrés, gehuld in levendige 
kleuren.

Amusettes: 35 stuks met vijf heerlijke 
smaakcombinaties overgoten met een laagje 
knapperige chocolade: Blonde Salée, Nougat Miel, Café, 
Caramel en Biscuits. 

History collection: de geschenkdoos bevat 28 
overheerlijke pralines en een brochure die u laat kennis 
maken met de Neuhaus geschiedenis. 

Collection: keuze uit 12 irrésistible pralines of  
een mix van 24 melk-, pure en witte chocolade

Ballotin; het traditionele geschenk bij uitstek.  
Een mix van 20, 26 of 38 stuks

← Geschenk 2:
Ballotin

Prijs (excl.BTW): vanaf € 28,95
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↑ Geschenk 3:
Collection

→ Geschenk 5:
History collection

← Geschenk 4:
Carré

Neuhaus  
om te delen! Prijs (excl.BTW): vanaf € 28,95
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Unieke geschenken  
voor élke  
gelegenheid.

Met Kadonation wordt geven kinderlijk eenvoudig, 
voor welke gelegenheid en gelukkige dan ook. 
Zet geautomatiseerde campagnes op en verzorg 
gepersonaliseerde geschenk-ervaringen in een 
paar klikken.

De feestdagen

De leukste 
attenties voor 
Kerst, Pasen en 
alles daartussen.

Professionele 
mijlpalen

De slimme 
manier om 
mijlpalen van je 
team te vieren.

Persoonlijke 
mijlpalen

Vier per soon lij ke 
mijlpalen in stijl.

Loyaliteits- 
programma’s

Stimuleer 
loyaliteit en 
betrok ken heid 
met unieke 
attenties.



Sinterklaas

eindejaar

verjaardag Marianne

bedrijfsverjaardag

lancering nieuw product

pensioen Jacques

nieuwjaar

Valentijn

Pasen

Op de feestkalender...

Ontdek hier onze  
verschillende gelegenheden

https://kadonation.com/be-nl/gelegenheden


Alles-in-één-
geschenkplatform

Met ons intuïtief platform 
schenk je honderden 
geschenken in minuten, in 
plaats van uren. 

Boost je sales & loyaliteit 
door iedereen te betrekken. 
En automatiseer je het 
geschenk- en beloningsbeleid 
op automatische piloot.

Op zoek naar meer 
informatie of een 

aangepaste offerte?

Ontdek Kadonation Select

sales@kadonation.com
BE +32 9 396 32 01

Contacteer ons

https://kadonation.com/be-nl/proefversie
https://kadonation.com/be-nl/offerte

