
Hello december 
lookbook 2022
Al jouw zakelijke attenties & food  
rondom de feestdagen



Santa Claus is coming to town! Het is de hoogste tijd om de lekkerste 

traktaties, events en een tof eindejaarsgeschenk te regelen voor jouw 

collega’s & relaties. Wij hebben de leukste pakketten verzameld. Voor 

vrouwen, voor mannen én voor elk budget. Een kerstpakket bestellen 

was nog nooit zo leuk. Benieuwd? Kijk dan snel verder, want echt álles is 

mogelijk dit jaar!

Hallo, harde werkers!



Met Absoluta heb je altijd 
 alles lekker geregeld.

Food Attenties
Een passende attentie 
Zoek een toffe attentie uit en stel 
jouw verrassing samen.

Bezorgservice
Kies voor levering op het werk of 
(huis)adressen. Wat jij wilt!

Iedereen blij!
That’s it, wij ontzorgen je volledig.  
Zo maak je niet alleen de 
ontvangers, maar ook jezelf blij!

Een mooi kaartje erbij
Selecteer een kaartje (in jouw 
huisstijl) en schrijf je persoonlijke 
boodschap.

Al jouw wensen
Vertel ons wat je voor ogen hebt en 
wat je belangrijk vindt. Dan gaan wij 
daarmee aan de slag.

Moment(en) & locatie(s)
Waar en wanneer mag het event 
plaatsvinden? Wij staan altijd en 
overal in Nederland voor je klaar.

Iedereen blij!
That’s it, wij ontzorgen je volledig.  
Zo maak je niet alleen de 
ontvangers, maar ook jezelf blij!

Passievolle leveranciers
Ons netwerk van leveranciers is 
met zorg samengesteld en van alle 
markten thuis.



Eindejaarsgeschenken.



Eindejaarsgeschenken
Met onze eindejaarsgeschenken maak jij al jouw collega’s en 
relaties blij. Wij hebben de allerleukste pakketten van Nederland 
verzameld. Voor man/vrouw, jong & oud én voor elk budget. Een 
kerstpakket bestellen was nog nooit zo leuk en makkelijk. Merry 
Christmas!

Wil jij impact maken dit jaar? Verras je collega’s of relaties dan met 
een origineel en duurzaam kerstpakket uit onze duurzame collectie. 
Van 100% duurzame chocoladerepen tot  eerlijke verwenpakketjes. 
Alles met aandacht voor mens, dier en milieu.

Bekijk het volledige aanbod op  
www.absoluta.nl/kerstgeschenken.



Gepersonaliseerd. 
Een persoonlijk eindejaarsgeschenk? Design je eigen Tony’s 
Chocolonely reep, of laat onze designers wat moois ontwerpen in jouw 
huisstij. Of pak uit met een compleet gepersonaliseerde box mét naam 
van de ontvanger, wat lekkers en een keuzecadeaukaart.

Bekijk al onze opties op www.absoluta.nl/kerstgeschenken/
gepersonaliseerde-kerstpakketten en vraag een offerte aan. 

Gingerbreadmix in  
gepersonaliseerde box

Gepersonaliseerde  
Tony’s Chocolonely reep.

Snoepdoosje met  
eigen wikkel



Last van keuzestress en wil je het voor iedereen 100% goed doen? 
Ons gloednieuwe keuzecadeauconcept doet het altijd goed, it’s all 
in the name! Je geeft de ontvanger een keuzecadeaukaart (t.w.v. 
€5 - €150) die in te wisselen is bij meer dan 100 (online) winkels zoals 
Bol.com, De Bijenkorf, Rituals, Wehkamp, Media Markt. Genoeg mooie 
merken dus!

Ga voor meer informatie en het complete aanbod naar www.absoluta.
nl/altijd-goed-keuzecadeau & vraag supersnel en simpel een offerte 
aan.  

Altijd goed
keuzecadeau.



Feestdagen op kantoor. 
Wil je trakteren op kantoor? We hebben verschillende traktaties voor op kantoor 
klaarstaan op ons platform. Van strooigoed tot stollen en van kerstontbijt tot 
oliebollen. Haal de gezelligheid naar kantoor en vier de feestdagen samen!

Bekijk het hele assortiment op www.absoluta.nl/feestdagen-op-kantoor

Roomboterletter | Amandel Feestelijk kerstontbijtje oliebollen voor op kantoor



Absoluta & De Voedselbank.
Fijne feestdagen voor elk gezin
Het is niet vanzelfsprekend dat elk gezin in Nederland de feestdagen viert 
met een uitgebreid kerstdiner. Veel gezinnen zijn financieel niet of nauwelijks 
in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar wist je dat niemand 
honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Elk 
gezin verdient het om de feestdagen te vieren en hier dragen wij graag 
ons steentje aan bij. Met iedere verkochte chocoladereep ‘(H)eerlijke kerst |  
Tony’s Chocolonely’ doneren wij €0,50 aan De Voedselbank.  
 
Meer weten? Check www.absoluta.nl/kerstgeschenken/voedselbank



Absoluta &  
het Nationaal Ouderenfonds.
Een glimlach voor iedereen
De feestdagen zijn voor veel eenzame ouderen een 
extra moeilijke periode. Hoe leuk is het om deze mensen 
een glimlach te bezorgen door ze een warme kerstwens 
te versturen? De ontvanger ontvangt een ‘Kerst vier 
je samen | Tony’s Chocolonely ’ chocoladereep met 
daarbij een lege kerstkaart om te versturen naar 
iemand in zijn of haar omgeving óf naar het Nationaal 
Ouderenfonds, die er vervolgens voor zorgt dat deze 
kaarten worden bezorgd bij eenzame ouderen in heel 
Nederland. Daarnaast doneren wij per verkochte reep 
€0,50 aan het Nationaal Ouderenfonds. 

Meer weten? Check www.absoluta.nl/
kerstgeschenken/ouderenfonds



Evenementen.
Een supertof bedrijfsfeest op de planning staan rondom de 
feestdagen? Komt dat even goed uit! Zin om je collega’s in de 
watten te leggen? Wat dacht je bijvoorbeeld van een foodtruck 
met verse soepen of een heerlijke winter BBQ op locatie? Ook 
voor een geheel verzorgde catering ben je bij Absoluta aan 
het juiste adres. En organiseer je een kerstmarkt? Dan kan een 
ouderwetse oliebollenkraam natuurlijk niet ontbreken. 

You name it, we fix it! Dus vraag super simpel een offerte op 
maat aan en wij ontzorgen je volledig! 





Absoluta
Dr Hub van Doorneweg 165
5026 RC Tilburg

088 0220 300
hallo@absoluta.nl
www.absoluta.nl


