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Hét platform voor attenties zonder gedoe. 

Organisaties die hun medewerkers 
waarderen, behalen tot twaalf keer sterkere 
bedrijfsresultaten en kennen tot veertig procent 
minder personeelsverloop. 

Toch krijgt één op de drie medewerkers dit zelden 
of nooit. Daar willen wij bij Kadonation voorgoed 
verandering in brengen. Met ons innovatieve 
cadeauplatform Kadonation Select helpen we al 
meer dan 200 bedrijven om hun medewerkers 
eenvoudig en persoonlijk te waarderen met  
het ideale geschenk, op de momenten die er 
toe doen. 

INTRO

“

Lees er alles over

Kadonation Select 

Kadonation Select is het platform voor attenties 
zonder gedoe. Geen lange zoektocht naar het ideale 
geschenk, geen administratieve rompslomp en geen 
wildgroei aan initiatieven meer binnen je organisatie. 
Iedereen tevreden, daar streven we naar. 

We zijn al enkele jaren zeer tevreden 

over de vlotte samenwerking en de 

mogelijkheden die ze aanbieden. 

Het nieuwe platform ‘Kadonation 

Select’ is een schot in de roos!

Naomi Duym, 
Compensation & benefits specialist bij Agidens

IN
H
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D Alles-in-een 

Medewerkerswaarding in één platform 

Gebruiksvriendelijke one-stop-shop

Continue ontwikkeling 

Breed aanbod

Voordelen

Stappenplan

“
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RUIME KEUZE
Breed aanbod van fysieke én digitale geschenken

De Kadonation Gifts worden zorgvuldig gekozen op basis van uitvoerig, kwalitatief marktonderzoek. 
Voor elke gelegenheid vind je de perfecte attentie. 

De Kadonation Cadeaubon biedt eindeloos veel keuzevrijheid. De bon is inwisselbaar bij 100+ 
kadopartners, blijft geldig zolang jij wilt en kan in de huisstijl van jouw bedrijf.

Liever een fysiek cadeau? Kies steeds uit een brede waaier van fijne geschenken, zoals 
bloemen, chocolade en diverse cadeaupakketten. 

Je medewerkers een hart onder de riem steken, doe je met een hartelijke wenskaart. Jij kiest 
het ontwerp en schrijft je bericht, wij zorgen voor de rest. 

ALLES-IN-EEN

Gebruiksvriendelijke one-stop-shop 

Kadonation Select is een innovatief en intuïtief 
platform waarmee je in enkele klikken unieke, 
gepersonaliseerde geschenken bestelt. Zonder 
gedoe en heel gemakkelijk. Je behoudt steeds 
de controle en het overzicht over je bestellingen 
en uitgaven. 

Je kan er zelfs voor kiezen om een automatische 
flow in te stellen om je medewerkers te 
verrassen bij belangrijke persoonlijke mijlpalen. 
En het beste van alles? Het is volledig gratis. 
Makkelijk, toch? 

Waardering van al je medewerkers in één handig platform

Er zijn veel belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke en 
professionele leven van je medewerkers. 

Denk aan een 
verjaardag, jubileum, 
nieuwe functie of topprestatie. 
Of misschien wil je wel gewoon je relaties 
bedanken. Om welke gelegenheid het ook 
gaat, via Kadonation Select draag je op een 
eenvoudige manier bij tot het werkgeluk van je 
medewerkers.

Spot award

Huwelijk

Onboarding

Verjaardag

Jubileum

Geboorte

Pensioen

Feestdagen

Platform in continue ontwikkeling

Het platform wordt elke dag beter.  
We gaan voortdurend het gesprek 
aan met onze gebruikers, en voegen 
nieuwe updates en functies toe op 
basis van hun wensen.

INNOVEREND

https://kadonation.com/nl/partners
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VOORDELEN

Nog niet volledig overtuigd? 
Lees op onze website nog 
meer ervaringsverhalen 
waarom onze klanten voor 
Kadonation Select kiezen. 

Tijdswinst

Kadonation Select is een gebruiksvriendelijke 
one-stop-shop. Schenk in een mum van tijd de 
gepaste attenties, zonder gedoe met facturen 
of rekeningen. Of stel een automatische flow 
in om je team te verrassen op persoonlijke 
momenten als hun verjaardag. Zo maak je een 
gewoonte van waardering geven binnen je 
organisatie.

Persoonlijk

Voeg een persoonlijke video- of 
tekstboodschap toe aan je attentie, aangevuld 
met de warme woorden van collega’s. 
Je geschenk is tenslotte maar de drager van 
je boodschap. Want zeg nu zelf: wat blijft je 
beter bij dan schouderklopjes van je team? 
Volledig in de stijl en branding van je bedrijf, 
dat spreekt voor zich. 

Controle

Jij bepaalt wat er gebeurt. Beslis wie met het 
platform geschenken kan bestellen, bepaal 
voor welke gelegenheden en maak zelf 
een selectie van de aangeboden cadeaus. 
Zo bewaar je steeds de controle over je 
cadeaubudget, over alle vestigingen heen. 
Ook je facturen vind je digitaal terug op één 
plek. 

Automatisering 

Automatisering is natuurlijk geen doel op 
zich, maar in dit geval win je er zeeën van tijd 
mee. Koppel je personeelsbestand via de 
API en vergeet nooit meer medewerkers of 
gelegenheden. Stel handige reminders in, 
of verstuur meteen automatisch geschenken 
bij verjaardagen, anciënniteit, en meer. 

“ Kadonation staat garant voor een 

persoonlijke en betrouwbare service. 

Iedereen vindt iets naar wens tussen 

de geschenken. Top!

Thierry De Smet, 
Secretaris-generaal bij Europabank

Kadonation Select 7

Schenk het juiste cadeau op het juiste moment,  
zonder gedoe.

KADONATION SELECT Vraag je gratis demo aan

Neem contact op

3 STAPPEN
naar een optimaal 
cadeaubeleid.

1. Kies je momenten. 

Bepaal wanneer en waarmee je je medewerkers wil verrassen.
Stel een automatische flow of handige reminders in. 
Bestel snel en eenvoudig via de koppeling met je werknemersbestand. 

2. Bepaal de kaders en instellingen. 

Bepaal wie toegang krijgt tot het platform en met welke bevoegdheid.
Bepaal het budget per vestiging, afdeling of team. 
Stel vrijblijvend een goedkeuringsflow in. 

3. Hou de teugels in handen.  

Bewaar het overzicht over gemaakte en openstaande bestellingen. 
Kies voor een aparte factuur of voeg je bestellingen toe aan 
een maandelijkse factuur, met de nodige referenties voor je boekhouding.

https://www.kadonationservices.com/klanten
https://www.kadonationservices.com/demo_aanvraag_select?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=brochure&utm_medium=online
https://www.kadonationservices.com/contact?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=brochure&utm_medium=online


Samen  
schenken we  
je medewerkers  
de mooiste  
glimlach

Schenk het juiste cadeau op het juiste moment,  
in alle eenvoud.

KADONATION SELECT

Vraag je gratis demo aan

Contact opnemen

70.000
bomen geplant met 
WeForest in 2021!

sales@kadonation.com  
BE +32 9 396 32 01 NL +31 85 888 4933 

KadonationServices.com

https://www.kadonationservices.com/demo_aanvraag_select?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=brochure&utm_medium=online
https://www.kadonationservices.com/contact?utm_campaign=Kadonation%20Select&utm_source=brochure&utm_medium=online

