
Verrassen, Verbinden, Vermaken





DNP GiftManagers is al 20 jaar uitgever van de allerleukste 
cadeauconcepten. Met veel plezier en ambitie zorgen we 
samen voor bijzondere cadeaumomenten voor jouw collega’s.

CREËER BIJZONDERE
CADEAUMOMENTEN MET

DNP GIFTMANAGERS!





Ons team: 12 ambitieuze en creatieve toppers. Wij 
verrassen dagelijks onze gevers en ontvangers met een 
mooi en breed aanbod van de leukste cadeaukaarten, 
-bonnen, cadeaus en pakketten. Wij vinden een cadeau 
pas een ‘echt’ cadeau als het aan alle kanten klopt; het 
cadeautje zelf natuurlijk, maar ook de gedachte erachter, 
de boodschap, de verpakking, dat mooie kaartje erbij… 
Verrassen, Verbinden en Vermaken. De 3 V’s waar het bij 
ons om draait!

Verrassen, Verbinden, Vermaken





ULTIMATE GIFTBOX

De decembermaand staat garant voor veel gezellige 
momenten en geeft een uitgelezen kans om een geschenk 
te kiezen waarmee je het voor iedereen goed doet. Mét die 
persoonlijke touch waarmee jij je waardering kunt laten 
blijken.

De Ultimate Giftbox is al 10 jaar dé populairste 
eindejaarsgeschenkbox met cadeaukaarten. Voorzien 
van alle toeters en bellen die je maar kunt bedenken! Een 
giftbox met luxe uitstraling en bovendien volledig op maat 
ontworpen. Met in de box een bijpassende persoonlijke 
kaart en een zelf gekozen selectie cadeaukaarten.



DIGITALE ULTIMATE GIFTBOX 
HELEMAAL OP MAAT

NIEUW! 



Om het nog toffer en nog persoonlijker te maken, richten 
wij een (verzilver)website in die helemaal in lijn is met 
de giftbox en de wenskaart. Jouw collega komt terecht 
op de welkomstpagina met een persoonlijke tekst en/of 
videoboodschap. 



WEBSHOP GIFTCARD

200+
WEBSHOPS

Webshop Giftcard is al jarenlang een vast onderdeel van de 
Ultimate Giftbox. Wij vinden het de hoogste tijd om deze 
cadeaukaart der cadeaukaarten een ‘eigen podium’ te 
geven. 



Online shoppen met webshops als Rituals, Wehkamp, 
Zalando, Douglas, Only for Men, Omoda, Weekendje Weg, 
Beef&Steak, My Jewellery en honderden andere fantastische 
webshops.





WEBSHOP GIFTCARD
IN EEN GIFTBOX

Webshop Giftcard in een giftbox? Als mooie wenskaart? 
Chique email? Het kan allemaal.

Hoe je ook geeft, deze cadeaukaart valt bij iedereen in de 
smaak want de keuze is enorm. 

Natuurlijk zorgen wij óók bij Webshop Giftcard voor een 
passende verzilverwebsite. Je kiest zelf je stijl en kleuren uit 
onze thema’s. Of we ontwerpen volledig in jouw huisstijl. 

TIP
WEBSHOP GIFTCARD IS EEN

GEWELDIGE TOEVOEGING AAN
EEN FYSIEK KERSTPAKKET.



FEESTELIJK
KERSTPAKKET

Wil je een feestelijk pakket cadeau geven, kom dan naar 
onze showroom in Eindhoven! Je zult echt versteld staan. 
Wij durven namelijk best te stellen dat wij één van de 
mooiste showrooms van Nederland hebben.

Kies voor kwaliteit en gemak met onze huisselectie of 
stel zelf je pakket samen. Zelfs de kerstdoos ontwerpen 
we graag op maat voor je. En wat dacht je van een 
gepersonaliseerd artikel of een op maat ontworpen 
cadeaukaart in je pakket?

ZULLEN WIJ SAMEN
VERRASSEN, VERBINDEN EN VERMAKEN?







DENK JE AL NA
OVER HET

EINDEJAARSGESCHENK?

Wat zoek je of wat zoek je juist niet? Zijn er (logistieke) uit-
dagingen waar je tegenaan loopt? Stel jij jezelf ook de vraag 
of het eindejaarsgeschenk dit jaar wel of niet persoonlijk 
uitgereikt kan worden? 

Onze GiftManagers denken graag met je mee. Waar je ook 
voor kiest, wij zorgen hoe dan ook dat jij optimaal gaat 
verrassen, verbinden en vermaken.



WIJ STAAN TE POPELEN
OM VOOR JE AAN DE SLAG

TE GAAN!



Meer zien en weten over boxtypes,
thema’s en personaliseren?

Kijk dan eens vrijblijvend rond op de site. 

Ervaren hoe de verzilveromgeving werkt?
Neem een kijkje in de demo omgeving.

Boek hier een vrijblijvende zoomafspraak met
één van onze GiftManagers

Angelique, Jeroen, Mandy of Tatiana.

https://www.ultimategiftbox.nl/boxkeuze
https://voorbeeld.ultimategiftbox.nl/redeem-card?c=eyJpdiI6ImE5cExOQlRUaXdhWmJnMUdNWjhMenc9PSIsInZhbHVlIjoiZVlmOW9yZU5sRXJnc01Rb2F1dGg3Q2ZiYWRJVjNhV1dGOHdPRWtjbDAwKzFBSWhRT3hBUlFXaUhXRlI3cVBqRCIsIm1hYyI6IjdmOTE1MzljYTI4ZTgwNGJhMGQwNzg3N2YxOWU1OTk3MTU4MTEwODRlZTUxYTA0N2RjZjMyOWM1YTg2ZTE1M2EifQ%3D%3D


WWW.ULTIMATEGIFTBOX.NL

Verrassen, Verbinden, Vermaken

Wij zijn op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur via 0416 750220

Mailen kan naar giftmanagers@dnp-groep.nl. 

http://www.ultimategiftbox.nl
mailto:giftmanagers@dnp-groep.nl
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