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Welkom bij Memberi cadeaus
Uw cadeauleverancier voor alle gelegenheden

Memberi cadeaus levert cadeaus voor iedere gelegenheid: van geboorte tot verjaardag,
kerstpakket of pensioen. Of voor tussendoor, om uw medewerkers eens op een leuke,
originele manier te verrassen. Wij staan bekend om onze persoonlijke service en pro-actieve
houding. Graag doen wij ons uiterste best om u te voorzien van de perfecte cadeaus.
In deze brochure enkele voorbeelden van cadeaus. Onderstaande cadeaus zijn slechts een
selectie uit ons aanbod. U kunt alle cadeaus bekijken in onze cadeauwinkel in Zeist of op
onze website Memberi.nl. Ook buiten ons standaard assortiment gaan wij graag voor u op
zoek naar het perfecte cadeau voor uw personeel of zakenrelatie. Alle cadeaus kunnen
aangevuld worden met bijvoorbeeld thee of chocolade zodat het een compleet cadeaupakket
wordt.
U heeft voor de levering van uw cadeaus diverse opties:
-

Levering bij u op kantoor
Ophalen in onze winkel
Bezorging rechtstreeks en eenmalig bij uw personeel of zakenrelatie
Cadeauservice: bezorging op afroep bij uw personeel of zakenrelatie

Grotere aantallen hebben wij doorgaans niet standaard op voorraad maar kunnen binnen
enkele dagen geleverd worden. Bij ons, bij u of bij uw personeel of uw zakenrelatie.

Cadeau

Prijs

Kletspot
Een pot vol vragen en dilemma’s. Allemaal de telefoon aan de Vanaf
kant en gezellig een avondje kletsen. Verkrijgbaar in diverse € 9,95
varianten zoals standaard, extra pittig, business babbel, kids.
Voor iedereen is er wel een leuke variant beschikbaar.

Zuster Evie
Zuster Evie maakt ambachtelijke, heerlijke producten zoals Vanaf
thee en mixen om zelf muffin en brownies mee te maken. De € 4,50
toverthee (thee met een theebloem) is razend populair bij
zowel onze particuliere als zakelijke klanten. Ook leuk is het
om een pakket te maken met diverse Zuster Evie producten.

Soap in box
Een doosje met tekst met daarin kleine zeepjes in hartvorm. € 2,95
Diverse teksten mogelijk, o.a. verjaardag, beterschap, kerst.
Dit product past door de brievenbus en is daardoor voordelig
in de verzendkosten mocht u meerdere cadeautjes willen
versturen.

Mooie Momenten Pot
Een pot vol blanco kaartjes en notitieblokjes waar je de
mooiste momenten op kunt schrijven. Zodat je ze nooit meer € 12,95
vergeet. De Mooie Momenten pot is een perfect cadeau bij
bijvoorbeeld geboortes en huwelijken. Ook op een afdeling
misstaat hij niet en kan hij door alle medewerkers gevuld
worden.

Happy truffel

Vanaf

Heerlijk chocoladetruffels, in diverse smaken en formaten € 5,95
verkrijgbaar. Afgebeeld de mix box met 6 verschillende
smaken (€ 8,95).

Storm glass
€ 20,00
De Storm glass barometer vertelt je wat voor weer het gaat
worden. Mooi vormgegeven op een beukenhouten voet.

Katoenen tas
Een verstevigde katoenen tas om lekker veel in mee te nemen. € 9,95
Diverse prints mogelijk. Natuurlijk kunnen we de tas ook vullen
met andere producten en zo een leuk cadeaupakket maken.

Mijn Stijl
Vanaf

Van het merk Mijn Stijl hebben we vele verzorgingsproducten € 6,95
en producten voor in huis zoals kaarsen, roomspray en
geurstokjes. Een cadeaupakket is ook mogelijk. De
zeepharten passen door de brievenbus.

Flesje wijn
Een flesje Sauvignon blanc of Cabernet sauvignon met € 9,90
tekst op het etiket: o.a. drankjewel, gefeliciteerd, proost,
thuiswijn, wine not, sorry.
Buisje geluksspreuken
€ 4,25
Een buisje gevuld met briefjes met geluksspreuken erop. Om
het buisje een hangertje met een klavertje vier. Een lief klein
cadeautje wat altijd goed is.

Boc’n Roll lunchzakje
€ 9,95
Het lunchzakje dat je oprolt. Er kunnen met gemak drie
boterhammen of een half stokbroodje in. Diverse kleuren en
prints mogelijk.

Pineut DIY Likeur of tafelwater
Vanaf
Met de flessen van Pineut maak je je eigen likeur of tafelwater. € 9,95
Drank niet inbegrepen. In samenwerking met onze plaatselijke
slijter kan dit voor grotere aantallen wel verzorgd worden.

Morph mug batterij
Een mok waarvan de print van kleur verandert als er warme € 9,99
vloeistof in komt. Deze is met een batterij “om even op te
laden”. Ook verkrijgbaar met een hart en met kleurige
bloemen. Eventueel te vullen met thee/snoepjes/chocolade.

Mini desk fan
€ 9,99
Deze bureauventilator geeft heerlijk verkoelende lucht. Je sluit
‘m aan op de USB poort van je computer.

Flexi-ball massager
Even ontspannen met de flexi-ball massager. Door het balletje € 7,50
zachtjes tegen de rug en schouders te slaan kom je weer
helemaal in de zen-modus. Leuk als bedankje bij het afsluiten
van een druk project.

Party picks ants
Een set van 20 mieren waar je je hapjes op kunt serveren.
Indien gewenst verzorgen we een pakket met bijvoorbeeld een
worst of stukje kaas erbij.

€ 8,75

Flesje met snoepjes
Een flesje gevuld met hartjes snoepjes. Op de fles een € 7,50
tekst: o.a. gefeliciteerd, bedankt, baby, getrouwd, sterkte,
blij.
Foldable spotlight
Een beetje licht in de duisternis met dit leuke lampje. Hij werkt € 4,95
op batterijen dus is overal neer te zetten. Voor net dat beetje
extra licht. En prettig geprijsd.

Is uw oog op een bepaald product gevallen of bent u nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact met ons op!
Memberi cadeaus
Steynlaan 32 | Zeist
Info@memberi.nl
Tel 030-205 99 88
WhatsApp 06 – 298 19 724
Uw contactpersoon: mevr. Berry Nijdam

