
Happy Easter
lookbook 2023
Al jouw zakelijke attenties & food  
rondom Pasen.



De dagen worden langer, het zonnetje laat zich (eindelijk!) weer wat vaker 

zien en de tulpen staan in bloei. Dat kan maar één ding betekenen.. Pasen 

staat voor de deur! Wij zijn druk in de weer geweest om de allerleukste 

paastraktaties van Nederland te verzamelen. En dat is gelukt! Het is tijd om 

ons assortiment naar jullie door te Pasen!

 

Een gezellig event op locatie? Of ga jij voor ’n toffe (gepersonaliseerde) 

traktatie? Wij hebben allerlei leuke opties waar iedereen (inclusief jij ;)) 

écht blij van wordt! Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan snel 

verder en laat je inspireren. Happy Easter!



Met Absoluta heb je altijd 
 alles lekker geregeld.

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

Uitgebreide bezorgservice
Kies voor levering op het werk en/of 
op (huis)adressen. Kan allemaal!

Iedereen blij!
That’s it, wij ontzorgen je volledig. Zo 
maak je de ontvangers én jezelf blij!

Een mooi kaartje erbij
Voeg ‘n kaartje (in jouw huisstijl) toe 
met 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.



Paasgeschenken.



Paasgeschenken.
Vrolijke paaspakketjes (door de brievenbus), paaseieren in de 
lekkerste smaken, originele paasgeschenken in jouw huisstijl of ’n 
heerlijke paasbrunch per post. Wij hebben het allemaal! Met welke 
traktatie verbl-ei-d jij dit jaar jouw collega’s & relaties rondom Pasen?
 
Laat de cadeautjes bij je collega’s of relaties thuis bezorgen of deel 
ze uit op locatie. Een leuk persoonlijk kaartje erbij en alles is lekker 
geregeld!
 
Bekijk het volledige aanbod op www.absoluta.nl/paasgeschenken

http://www.absoluta.nl/paasgeschenken




Gepersonaliseerde 
paasgeschenken.



Gepersonaliseerde 
paasgeschenken.
Écht uitpakken dit jaar? Verras je collega’s of relaties dan met 
’n compleet gepersonaliseerd paasgeschenk. Ga voor een 
handgeschilderd chocoladecadeau, ’n banderol of laat een toffe 
paasbox ontwerpen in jouw huisstijl. Jij bepaalt de looks én de 
inhoud: paaseitjes, ’n Tony Chocolonely paasreep of toch liever 
wat anders? Niets is te gek! En wil je er de (bedrijfs)naam van de 
ontvanger op? 
Kan geregeld worden! Persoonlijker gaat het niet worden.

Bekijk het volledige aanbod op www.absoluta.nl/gepersonaliseerde-
paasgeschenken 

http://www.absoluta.nl/gepersonaliseerde-paasgeschenken  
http://www.absoluta.nl/gepersonaliseerde-paasgeschenken  


Zo fixen we ‘t!

Een tof gepersonaliseerd cadeau
Zoek ‘n mooie attentie uit die jij wilt 

laten personaliseren in 
jouw huisstijl. 

Wensen doorgeven
Deel jouw wensen & huisstijl(gids) 
en ons designteam gaat aan de 

slag met wat moois. Liever zelf wat 
aanleveren? Dat mag ook!

Iedereen blij!
That’s it, wij ontzorgen je volledig.

Zo maak je de ontvangers én 
jezelf blij!

 





Pasen op kantoor.
Wil je trakteren op kantoor? Kom maar door! Op ons platform bestel je ook 
eenvoudig grootverpakkingen, weckpotten voor op de balie of bijvoorbeeld 
lekkere paasstollen of kleurrijk gebak om uit te delen. Haal de gezelligheid 
naar kantoor en vier Pasen samen!
 
Bekijk het hele assortiment op www.absoluta.nl/pasen-op-kantoor

http://www.absoluta.nl/pasen-op-kantoor 


‘N lekker fair kado.
Met deze special edition Tony’s Chocolonely reep in 
samenwerking met Trees for All geef je alleen maar 
goeds. Naast een goed gevoel voor de ontvanger 
geef je ook wat aan moeder natuur. Bij iedere 10 
verkochte reep planten we namelijk een boom. Zo 
dragen we samen bij aan een beter klimaat, meer 
biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Doe jij 
mee?

Meer weten? Check www.absoluta.nl/treesforall 

Absoluta &  
Trees for All.

de

http://www.absoluta.nl/treesforall


Evenementen.
Paasontbijt, -brunch, -event, -borrel of wat dan ook voor gezelligs op de 
planning staan rondom Pasen? Komt dat even goed uit! Ook voor het regelen 
van ‘n event ben je bij Absoluta aan het juiste adres. Wij denken graag met 
je mee over hoe we jouw collega’s in de watten kunnen leggen. Vraag super 
snel & 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


