
GoodLife

Met dit speciaal voor u ontworpen GoodLife 
keuken / BBQ schort kunt u naar hartenlust 
gaan kokkerellen! Dit familie pakket is 
voorzien van smakelijke producten zoals 
een mousserende witte wijn voor uw 
aperitief en bierbroodmix om zelf uw brood 
te bakken. Maar ook de oliebollenmix met 
rozijnen zullen goed in de smaak vallen. 
Kortom een fraai kerstpakket waar iedereen 
zeer blij van wordt. 

INHOUD: GoodLife schort • Mousserende 
Italiaanse witte wijn Blanc de Blanc, 75 cl • 
Twee flesjes Grimbergen Dubbel speciaal 
bier • Hartige sticks in 4 smaken • 
Borrelnoten • Aardappelchips • Bakvorm en 
broodmix voor vers bierbrood • Gegrilde 
paprika spread • Old Amsterdam crème 
smeerkaas • Instant cappuccino • 
Stroopwafels • Jim Beam whisky likeur 
bonbons • Oliebollenmix • Rozijnen 

€55,00 art.nr. 380086

Gouden Mix

Goud is een geweldige kleur in een 
kerstpakket! Met deze goedgevulde 
pakketdoos krijgt de ontvanger alvast een 
flinke basis voor de feestdagen.  De 
opbergmand is altijd handig en bovendien 
zeer decoratief in huis. 

INHOUD: Metalen goudkleurige mand 30 x 
21 x 14 cm • Servetten • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl • 
Twee flesjes Hertog Jan pils • Delizioso ice 
tea green • Salt & pepper biscuits • 
Gezouten pinda’s • Kaas biscuits • 
Gezouten chips • Quadrotti classici toastjes 
• Jos Poell party rondjes • Roombrie • 
Ardenne paté • Bruschetta met gegrilde 
paprika en tomaat • Vd Meulen beschuit • 
Meergranen crackers • Aardbeienjam • 
Bosvruchten thee • Mix voor pizzabodem • 
Pizzasaus • Smulreepje kruidkoek • Cake 
rol • Mini biscuits vanille vulling • 
Meringues • Knapperige caramel sticks • 
Noble Clusties crispy chocolates • Zoete 
popcorn 

€57,50 art.nr. 380088

Handig op de Fiets

Deze fiets/picknick tas is een bijzonder 
handige tas welke voorop of achterop op de 
fiets bevestigd kan worden. Tegelijkertijd 
blijven uw meegenomen producten gekoeld 
of warm door de isolatielaag in de tas. De 
tas heeft de deksel als tafeltje om uw 
hapjes en drankjes op te zetten, een 
inhoud van 32 ltr en een afmeting van 41 x 
30 x 29 cm. Een bijzonder mooi en handig 
cadeau! 

INHOUD: Handige koel/picknick fietstas • 
Franse rode wijn ABC Creazione del Rosso, 
75 cl • Fruitwater appel munt • Verduijn’s 
pesto parmezaan wafels • Gezouten pinda’s 
• Smoked kaasdip • Pane rustico • 
Delizioso patatas fritas • Koekreep • 
Caramel toffees • Muesli-to-go repen • 
Dropstaven • Fairtrade thee 

€58,50 art.nr. 386020

Lekker veel Lekkers

Met dit zeer goedgevulde groene kerstpak-
ket komt u de komende feestdagen zeker 
goed door! Het groen getinte kerstges-
chenk is met zorg samengesteld en biedt 
erg veel lekkernijen voor het gehele gezin.

INHOUD: Elzenhouten ontbijtplank 22 x 12 
cm • Receptenkaart voor een broodje 
hotdog met Zaanse pittige mayonaise • 
Franse witte wijn Prince Alexandre, 75 cl • 
Twee flesjes Heineken bier • Twee flesjes 
mineraalwater met muntsmaak • Drie 
pakjes appelsap • Kaas bollen • Twee 
zakjes Croky Bolognese chips • Borrelnoten 
sour & onion • Twee pakjes pizzasnack olijf 
• Duyvis dipsaus mix Fiësta • Duyvis 
dipsaus mix Fantasia • Twee zakjes Pretzels 
• Zoute popcorn • Zoute crackers • 
Broodstengels met zonnebloempitten en 
olijfolie • Geroosterd brood met tomaat & 
oregano... Kijk voor de complete inhoud op 
onze website. 

€59,95 art.nr. 380092

Volle Vuurkorf

Een vuurkorf of vuurschaal, u mag kiezen, 
daar het twee losse onderdelen zijn. 
Daardoor is dit stoere en trendy cadeau op 
twee manieren te gebruiken. Een mooi 
artikel als aanvulling in uw tuin of op het 
balkon waar u veel plezier aan zult beleven, 
zowel in de zomer als in de winter. Een 
kerstpakket waar u mee thuis kunt komen! 

INHOUD: • Vuurkorf 39 x 9 x h 49 cm • 
Rode servetten • Spaanse rode wijn Finca 
Don Gavarre Tinto, 75 cl • Crisps pepper-
mix • Parmesan bites • Gezouten pinda’s • 
Pasta schelpjes • Italiaanse pastasaus • 
Tomatensoep met basilicum • Soepstengels 
• Thee in twee smaken • Pralines • 
Caramel toffees • Popcorn met aardbeis-
maak • Sterretjeskoek 

€60,00 art.nr. 380095

BBQ Topper

Dit is met recht een BBQ Topper te 
noemen, gezien de fantastische inhoud van 
dit kerstpakket. Men treft hierin alles aan 
voor een geslaagde barbecue, alleen de 
verse ingrediënten dient men nog zelf te 
kopen! Verras uw medewerkers en laat ze 
genieten van dit mooie kerstpakket. De 
reacties zullen lovend zijn! 

INHOUD: Hamburger grill non stick • BBQ 
handschoen suède 36 x 19 cm • GoodLife 
schort • Twee flesjes Heerlijk biologisch pils 
van brouwerij De Leckere • Appelsap • 
Twee vacuümverpakte grill/beefburgers • 
BBQ saus • Biscottina grill toast • Grillkru-
iden • Afbak partybrood wit • Bruschetta 
kruiden • Smeerkaas • Pelpinda’s • Party 
snacks • Delizioso patatas fritas • Zoute 
popcorn • Marshmallows met stokjes • 
Stoepkrijt • Schogetten chocolade pastilles 
black & white • Stroopwafels

€60,00 art.nr. 380093

De smaak van kerst

www.bliksem-reclame.nl

Venus 10     8448 GW Heerenveen     0513-745253     06-52015215
info@bliksem-reclame.nl     www.bliksem-reclame.nl

Een blijk van waardering naar uw personeelsleden. 
Een geschenk voor uw zakenrelaties of gewoon iemand 
binnen uw familie of vriendenkring verrassen tegen 
het einde van het jaar. Bliksem! See the difference 
beschikt over een uitgebreid assortiment Kerst & 
Eindejaarsgeschenken met een gevarieerde en 
verrassende inhoud.  Een impressie van ons 
kant-en-klare assortiment ontdekt u in deze 
brochure. Wilt u uw medewerkers liever 
verrassen met een uniek kerstpakket of 
geschenk passend bij de uitstraling van uw 
bedrijf? Neem dan contact met ons op voor 
persoonlijk, vakkundig en creatief advies!

HOE KUNT U BESTELLEN?:

• online via de webshop:
   www.bliksem-reclame.nl

• bezoek onze showroom
   Venus 10 – Heerenveen

• telefonisch contact
   via 0513-745253
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Film Cadeau

Je hoeft niet meer het huis uit om naar de 
bioscoop te gaan. In dit kerstpakket zit een 
film voucher voor thuis, zo kun je met de 
popcorn, de cola en de snacks thuis op de 
bank heel relaxed een film naar keuze 
kijken! 

INHOUD: Pathé-thuis voucher • Blikje Pepsi 
Cola • Jimmy’s zoute popcorn • Doritos Bits 
sweet paprika • M&M’s Crispy 

€10,95 art.nr. 380002

Kleintje Wijn

De naam van het pakket zegt het al: 
Kleintje wijn. Het is een lief klein 
kerstpakket voor jou alleen. Even thuis 
wegdromen met een glaasje wijn, een 
kaarsje en wat lekkere snacks. Zo kom je 
pas echt tot rust. 

INHOUD: Groene glazen theelichthouder, Ø 
7 x h 8 cm • Organza zakje met acht 
theelichten • Spaanse rode wijn Solms 
Delta Shiraz, 25 cl • Noble cheese biscuits 
• Knapperige caramel sticks 

€10,95 art.nr. 380003

Op Voorraad

In dit kerstpakket treft u een zeer handige 
stapelbare kunststof voorraad pot welke 
altijd wel van pas komt in de keuken. De 
pasta schelpjes kunnen hierin bewaard 
worden tot een volgend diner maar de 
overige lekkernijen, zoals de lange vingers 
en de truffels zullen gauw gegeten gaan 
worden, laat het u smaken! 

INHOUD:• Stapelbare kunststof voorraad 
pot Ø 10 x h 22,5 cm • Mineraalwater met 
frambozensmaak • Chips met zeezout • Jos 
Poell curly crackers • Schelpjes pasta • 
Tomatenblokjes • Fairtrade thee • Cacao 
truffels • Lange vingers • Harlekijntjes 
zachte zoete drop 

€19,95 art.nr. 380012

Biertje?

In dit bierpakket zitten twee stoere glazen 
bierpullen, geschikt om de twee Alfa 
biertjes in uit te schenken. Alfa beschikt als 
enige brouwerij in Nederland over 100% 
zuiver bronwater van een officieel erkende 
bron. Dat water uit eigen bron is bepalend 
voor de bijzondere, zuivere en volle smaak 
van de Alfa Bieren. De Alfa dipstroop is 
gemaakt van Canisius appelstroop met Alfa 
super strong bier. Heerlijk bij oude, belegen 
of buitenlandse kaassoorten. Laat het u 
smaken! 

INHOUD: Twee glazen bierpullen • Twee 
flesjes Alfa pils • Netje Gouda kaasstukjes 
• Kaasdip Canisius Alfa Strong 

€18,50 art.nr. 380010

De Enige Echte

Dit kerstpakket zal zeker bij de liefhebbers 
van chocolade goed in de smaak vallen! 
Een pak “de enige échte” volle chocomel 
met een dot heerlijk slagroom, in 
combinatie met de Belgische wafels, 
Toblerone en truffels… Welkom in het 
chocolade walhalla! Warm of koud 
geserveerd in de hoge glazen geeft een 
luxe uitstraling aan dit verwen moment. Dit 
wordt op en top genieten! 

INHOUD: Twee longdrinkglazen • Chocomel 
vol • Slagroom • Belgische truffels puur • 
Toblerone • Suikerwafels 

€18,50 art.nr. 386002

Sportief

Ook aan de sportieve kerstpakketten is 
gedacht. Deze smart fitness tracker houdt 
al je stappen, verbruikte calorieën, gelopen 
afstand en tijd bij. Je kunt vanaf de LCD 
display alle data aflezen, zodat je op elk 
gewenst moment je sportieve prestaties 
kunt bijhouden en meten. De verstelbare 
smart fitness tracker is geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen. Behaal nu met meer 
motivatie en plezier je fitness doelen 
middels deze nuttige fitness tracker. 

INHOUD: Fitness tracker • Groene 
katoenen handdoek 50 x 100 cm • Aqua 
twist mineraalwater met muntsmaak • 
Snack-a-Jack crispy sour cream and chives 
• Matze crackers bio • Milner Slankie 
smeerkaas met tuinkruiden • Twee repen 
Hero B’tween hazelnoot 

€25,00 art.nr. 380018

BBQ-Chef

In dit kerstgeschenk zitten enkele 
producten om te gebruiken bij uw winterse 
BBQ, zoals een ruime suède BBQ 
handschoen, ideaal en onmisbaar tijdens 
het grillen. Met de twee biertjes om te 
drinken, de hamburgers om te grillen en de 
marshmallows om te roosteren heeft de 
ontvanger alvast een goede start van de 
winterse BBQ. Maar de rest smaakt er ook 
goed bij hoor! Veel BBQ plezier! 

INHOUD: Suède BBQ handschoen 36 x 19 
cm • Twee flesjes heerlijk biologische pils 
van Brouwerij de Leckere • Appelsap • 
Delizioso patatas fritas naturel • Pelpinda’s 
• Twee grill/beefburgers • BBQ saus • 
Stroopwafels • Marshmallows met BBQ 
stokjes 

€29,75 art.nr. 380027

Lekkers van het Land

Het verpakkingsthema van dit rustieke 
pakket is The Barn. Dit kerstpakket heeft 
een landelijke uitstraling door onder andere 
het houten ‘oldlook’ lattenkratje en de 
diverse producten die doen denken aan de 
boerderij. Zoals bijvoorbeeld de Carrot 
cake… onweerstaanbaar lekker, net zoals de 
Pompoensoep, heerlijk als lunch in 
combinatie met de brosse broodjes! Laat 
het u smaken. 

INHOUD: Houten Oldlook kistje met touw 
handgrepen 43 x 29,5 x 10,5 cm • 4-delige 
boomschijf onderzetter set • Servetten 
“you pick” • Twee Schulp sap glazen • 
Twee flesjes Schulp bio appelsap • Chips 
met zeezout • Bio pompoensoep • Brosse 
broodjes • Carrot cake • Bakkerskoek met 
kandij 

€32,95 art.nr. 380031

Stereo Fun

Hip, hot en handig: Een schitterende 
koptelefoon, assorti geleverd in de luxe 
kleuren copper/gold en silver. Dit fraaie 
cadeau in dit kerstpakket is altijd een schot 
in de roos! Jong en oud beleven daar lang 
plezier van. Het is compatibel met de 
meeste audio apparaten, heeft grote 
oorkussens voor geïsoleerd geluid en een 
verstelbare en inklapbare hoofdband. 
Kortom een trendy pakket, zeker met de 
Mocktail en de heerlijke snacks. Enjoy! 

INHOUD: Dynabass stereo koptelefoon 2 
assorti kleuren • Mocktail alcoholvrije 
Mojito, 75 cl • Chips • Crackers • 
Smeerkaas • Cocktailworstjes • 
Sterretjeskoek • Cake rol • Ontbijtkoek • 
Cacao truffels • Knapperige caramel sticks 
• Dropstaven 

€34,50 art.nr. 380032

Speelplezier

De dagen rondom kerst zijn echte familie 
dagen en met dit vrolijke familie-
kerstpakket komt u de dagen wel door. Het 
hele gezin met elkaar om de tafel om alle 
spellen te spelen welke je in de bijgaande 
Spellenbox aantreft. Wel 200 verschillende! 
Allerlei lekkere snoeperijen bij het spelen 
van de spelletjes maken die dagen tot een 
echt familie feest! 

INHOUD: Unieke 200 Spellendoos • 
Servetten • Schulp appel/perensap • Lay’s 
chips paprika • Gezouten brezels • 
Pelpinda’s • Hartige kaasbollen • Bolletje 
Echte beschuit • Bosvruchten jam • Mix 
voor pannenkoeken • Van Gilse 
Poedersuiker • Toefverpakking koekjes • 
Cake rol • Schogetten melk chocolade 
pastilles • Haribo starmix • Snowmallows • 
Zuurstok 

€39,50 art.nr. 380048

Hapjes op de Plank

Nog steeds is het eten van kleine hapjes 
“tapas” geserveerd op een mooie houten 
plank, iets waarmee u uzelf én uw gasten 
een groot plezier doet. Ontspannen 
genieten van het goede leven, inclusief een 
heerlijke Spaanse bubbel, Cava Bonaval. 
Fris sprankelend als aperitief of als 
feestelijke afsluiter van een gezellige 
avond. Dit is een bijzonder gewild pakket 
waar u uw werknemers blij mee zult 
verrassen. 

INHOUD: Elzen houten GoodLife 
serveerplank met bast 47 – 56 cm • 
Schaaltje rond 12 x 12 cm • Spaanse Cava 
Bonaval brut, 75 cl • Wijngaard kaas 
zontomaat bieslook • Pan tostado • 
Kaaspuntjes • Pesto Genovese • Grissini 
sticks • Serrano ham • Groene olijven • 
Hartige sticks in 4 smaken 

€41,50 art.nr. 380058

Sterke Merken

Een royaal kerstpakket met sterke merken 
erin zoals onder andere Grand’Italia, 
Duyvis, Bonne Maman, Mars en Lay’s, iets 
wat we allemaal kennen en graag eten. 

INHOUD: Glazen ovenschaal 1,6 ltr • Twee 
flesjes Heineken pils • Twee flesjes Coca 
Cola Zero • Lay’s Sensations Mexican 
pepper sour and cream • Duyvis 
borrelnoten sweet chili and basil • Jos Poell 
curly crackers • Jimmy’s popcorn tabasco 
sweet chili cheese • Delifrance afbak panini 
brood • Verkade beschuit • Bonne Maman 
kersen jam • Bonne Maman bosbessen jam 
• Eru goudkuipje • Grand’Italia lasagne 
bladen • Grand’Italia Sugocasa saus • 
Grand’Italia Besciamella sausmix • Lipton 
thee • Van Delft Café noir • Mars 
miniatures • Lonka nougat • Harlekijntjes 
zachte zoete drop 

€46,95 art.nr. 380067
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Film Cadeau

Je hoeft niet meer het huis uit om naar de 
bioscoop te gaan. In dit kerstpakket zit een 
film voucher voor thuis, zo kun je met de 
popcorn, de cola en de snacks thuis op de 
bank heel relaxed een film naar keuze 
kijken! 

INHOUD: Pathé-thuis voucher • Blikje Pepsi 
Cola • Jimmy’s zoute popcorn • Doritos Bits 
sweet paprika • M&M’s Crispy 

€10,95 art.nr. 380002

Kleintje Wijn

De naam van het pakket zegt het al: 
Kleintje wijn. Het is een lief klein 
kerstpakket voor jou alleen. Even thuis 
wegdromen met een glaasje wijn, een 
kaarsje en wat lekkere snacks. Zo kom je 
pas echt tot rust. 

INHOUD: Groene glazen theelichthouder, Ø 
7 x h 8 cm • Organza zakje met acht 
theelichten • Spaanse rode wijn Solms 
Delta Shiraz, 25 cl • Noble cheese biscuits 
• Knapperige caramel sticks 

€10,95 art.nr. 380003

Op Voorraad

In dit kerstpakket treft u een zeer handige 
stapelbare kunststof voorraad pot welke 
altijd wel van pas komt in de keuken. De 
pasta schelpjes kunnen hierin bewaard 
worden tot een volgend diner maar de 
overige lekkernijen, zoals de lange vingers 
en de truffels zullen gauw gegeten gaan 
worden, laat het u smaken! 

INHOUD:• Stapelbare kunststof voorraad 
pot Ø 10 x h 22,5 cm • Mineraalwater met 
frambozensmaak • Chips met zeezout • Jos 
Poell curly crackers • Schelpjes pasta • 
Tomatenblokjes • Fairtrade thee • Cacao 
truffels • Lange vingers • Harlekijntjes 
zachte zoete drop 

€19,95 art.nr. 380012

Biertje?

In dit bierpakket zitten twee stoere glazen 
bierpullen, geschikt om de twee Alfa 
biertjes in uit te schenken. Alfa beschikt als 
enige brouwerij in Nederland over 100% 
zuiver bronwater van een officieel erkende 
bron. Dat water uit eigen bron is bepalend 
voor de bijzondere, zuivere en volle smaak 
van de Alfa Bieren. De Alfa dipstroop is 
gemaakt van Canisius appelstroop met Alfa 
super strong bier. Heerlijk bij oude, belegen 
of buitenlandse kaassoorten. Laat het u 
smaken! 

INHOUD: Twee glazen bierpullen • Twee 
flesjes Alfa pils • Netje Gouda kaasstukjes 
• Kaasdip Canisius Alfa Strong 

€18,50 art.nr. 380010

De Enige Echte

Dit kerstpakket zal zeker bij de liefhebbers 
van chocolade goed in de smaak vallen! 
Een pak “de enige échte” volle chocomel 
met een dot heerlijk slagroom, in 
combinatie met de Belgische wafels, 
Toblerone en truffels… Welkom in het 
chocolade walhalla! Warm of koud 
geserveerd in de hoge glazen geeft een 
luxe uitstraling aan dit verwen moment. Dit 
wordt op en top genieten! 

INHOUD: Twee longdrinkglazen • Chocomel 
vol • Slagroom • Belgische truffels puur • 
Toblerone • Suikerwafels 

€18,50 art.nr. 386002

Sportief

Ook aan de sportieve kerstpakketten is 
gedacht. Deze smart fitness tracker houdt 
al je stappen, verbruikte calorieën, gelopen 
afstand en tijd bij. Je kunt vanaf de LCD 
display alle data aflezen, zodat je op elk 
gewenst moment je sportieve prestaties 
kunt bijhouden en meten. De verstelbare 
smart fitness tracker is geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen. Behaal nu met meer 
motivatie en plezier je fitness doelen 
middels deze nuttige fitness tracker. 

INHOUD: Fitness tracker • Groene 
katoenen handdoek 50 x 100 cm • Aqua 
twist mineraalwater met muntsmaak • 
Snack-a-Jack crispy sour cream and chives 
• Matze crackers bio • Milner Slankie 
smeerkaas met tuinkruiden • Twee repen 
Hero B’tween hazelnoot 

€25,00 art.nr. 380018

BBQ-Chef

In dit kerstgeschenk zitten enkele 
producten om te gebruiken bij uw winterse 
BBQ, zoals een ruime suède BBQ 
handschoen, ideaal en onmisbaar tijdens 
het grillen. Met de twee biertjes om te 
drinken, de hamburgers om te grillen en de 
marshmallows om te roosteren heeft de 
ontvanger alvast een goede start van de 
winterse BBQ. Maar de rest smaakt er ook 
goed bij hoor! Veel BBQ plezier! 

INHOUD: Suède BBQ handschoen 36 x 19 
cm • Twee flesjes heerlijk biologische pils 
van Brouwerij de Leckere • Appelsap • 
Delizioso patatas fritas naturel • Pelpinda’s 
• Twee grill/beefburgers • BBQ saus • 
Stroopwafels • Marshmallows met BBQ 
stokjes 

€29,75 art.nr. 380027

Lekkers van het Land

Het verpakkingsthema van dit rustieke 
pakket is The Barn. Dit kerstpakket heeft 
een landelijke uitstraling door onder andere 
het houten ‘oldlook’ lattenkratje en de 
diverse producten die doen denken aan de 
boerderij. Zoals bijvoorbeeld de Carrot 
cake… onweerstaanbaar lekker, net zoals de 
Pompoensoep, heerlijk als lunch in 
combinatie met de brosse broodjes! Laat 
het u smaken. 

INHOUD: Houten Oldlook kistje met touw 
handgrepen 43 x 29,5 x 10,5 cm • 4-delige 
boomschijf onderzetter set • Servetten 
“you pick” • Twee Schulp sap glazen • 
Twee flesjes Schulp bio appelsap • Chips 
met zeezout • Bio pompoensoep • Brosse 
broodjes • Carrot cake • Bakkerskoek met 
kandij 

€32,95 art.nr. 380031

Stereo Fun

Hip, hot en handig: Een schitterende 
koptelefoon, assorti geleverd in de luxe 
kleuren copper/gold en silver. Dit fraaie 
cadeau in dit kerstpakket is altijd een schot 
in de roos! Jong en oud beleven daar lang 
plezier van. Het is compatibel met de 
meeste audio apparaten, heeft grote 
oorkussens voor geïsoleerd geluid en een 
verstelbare en inklapbare hoofdband. 
Kortom een trendy pakket, zeker met de 
Mocktail en de heerlijke snacks. Enjoy! 

INHOUD: Dynabass stereo koptelefoon 2 
assorti kleuren • Mocktail alcoholvrije 
Mojito, 75 cl • Chips • Crackers • 
Smeerkaas • Cocktailworstjes • 
Sterretjeskoek • Cake rol • Ontbijtkoek • 
Cacao truffels • Knapperige caramel sticks 
• Dropstaven 

€34,50 art.nr. 380032

Speelplezier

De dagen rondom kerst zijn echte familie 
dagen en met dit vrolijke familie-
kerstpakket komt u de dagen wel door. Het 
hele gezin met elkaar om de tafel om alle 
spellen te spelen welke je in de bijgaande 
Spellenbox aantreft. Wel 200 verschillende! 
Allerlei lekkere snoeperijen bij het spelen 
van de spelletjes maken die dagen tot een 
echt familie feest! 

INHOUD: Unieke 200 Spellendoos • 
Servetten • Schulp appel/perensap • Lay’s 
chips paprika • Gezouten brezels • 
Pelpinda’s • Hartige kaasbollen • Bolletje 
Echte beschuit • Bosvruchten jam • Mix 
voor pannenkoeken • Van Gilse 
Poedersuiker • Toefverpakking koekjes • 
Cake rol • Schogetten melk chocolade 
pastilles • Haribo starmix • Snowmallows • 
Zuurstok 

€39,50 art.nr. 380048

Hapjes op de Plank

Nog steeds is het eten van kleine hapjes 
“tapas” geserveerd op een mooie houten 
plank, iets waarmee u uzelf én uw gasten 
een groot plezier doet. Ontspannen 
genieten van het goede leven, inclusief een 
heerlijke Spaanse bubbel, Cava Bonaval. 
Fris sprankelend als aperitief of als 
feestelijke afsluiter van een gezellige 
avond. Dit is een bijzonder gewild pakket 
waar u uw werknemers blij mee zult 
verrassen. 

INHOUD: Elzen houten GoodLife 
serveerplank met bast 47 – 56 cm • 
Schaaltje rond 12 x 12 cm • Spaanse Cava 
Bonaval brut, 75 cl • Wijngaard kaas 
zontomaat bieslook • Pan tostado • 
Kaaspuntjes • Pesto Genovese • Grissini 
sticks • Serrano ham • Groene olijven • 
Hartige sticks in 4 smaken 

€41,50 art.nr. 380058

Sterke Merken

Een royaal kerstpakket met sterke merken 
erin zoals onder andere Grand’Italia, 
Duyvis, Bonne Maman, Mars en Lay’s, iets 
wat we allemaal kennen en graag eten. 

INHOUD: Glazen ovenschaal 1,6 ltr • Twee 
flesjes Heineken pils • Twee flesjes Coca 
Cola Zero • Lay’s Sensations Mexican 
pepper sour and cream • Duyvis 
borrelnoten sweet chili and basil • Jos Poell 
curly crackers • Jimmy’s popcorn tabasco 
sweet chili cheese • Delifrance afbak panini 
brood • Verkade beschuit • Bonne Maman 
kersen jam • Bonne Maman bosbessen jam 
• Eru goudkuipje • Grand’Italia lasagne 
bladen • Grand’Italia Sugocasa saus • 
Grand’Italia Besciamella sausmix • Lipton 
thee • Van Delft Café noir • Mars 
miniatures • Lonka nougat • Harlekijntjes 
zachte zoete drop 

€46,95 art.nr. 380067
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GoodLife

Met dit speciaal voor u ontworpen GoodLife 
keuken / BBQ schort kunt u naar hartenlust 
gaan kokkerellen! Dit familie pakket is 
voorzien van smakelijke producten zoals 
een mousserende witte wijn voor uw 
aperitief en bierbroodmix om zelf uw brood 
te bakken. Maar ook de oliebollenmix met 
rozijnen zullen goed in de smaak vallen. 
Kortom een fraai kerstpakket waar iedereen 
zeer blij van wordt. 

INHOUD: GoodLife schort • Mousserende 
Italiaanse witte wijn Blanc de Blanc, 75 cl • 
Twee flesjes Grimbergen Dubbel speciaal 
bier • Hartige sticks in 4 smaken • 
Borrelnoten • Aardappelchips • Bakvorm en 
broodmix voor vers bierbrood • Gegrilde 
paprika spread • Old Amsterdam crème 
smeerkaas • Instant cappuccino • 
Stroopwafels • Jim Beam whisky likeur 
bonbons • Oliebollenmix • Rozijnen 

€55,00 art.nr. 380086

Gouden Mix

Goud is een geweldige kleur in een 
kerstpakket! Met deze goedgevulde 
pakketdoos krijgt de ontvanger alvast een 
flinke basis voor de feestdagen.  De 
opbergmand is altijd handig en bovendien 
zeer decoratief in huis. 

INHOUD: Metalen goudkleurige mand 30 x 
21 x 14 cm • Servetten • Zuid-Afrikaanse 
rode wijn Kaaps Geskenk Cape Red, 75 cl • 
Twee flesjes Hertog Jan pils • Delizioso ice 
tea green • Salt & pepper biscuits • 
Gezouten pinda’s • Kaas biscuits • 
Gezouten chips • Quadrotti classici toastjes 
• Jos Poell party rondjes • Roombrie • 
Ardenne paté • Bruschetta met gegrilde 
paprika en tomaat • Vd Meulen beschuit • 
Meergranen crackers • Aardbeienjam • 
Bosvruchten thee • Mix voor pizzabodem • 
Pizzasaus • Smulreepje kruidkoek • Cake 
rol • Mini biscuits vanille vulling • 
Meringues • Knapperige caramel sticks • 
Noble Clusties crispy chocolates • Zoete 
popcorn 

€57,50 art.nr. 380088

Handig op de Fiets

Deze fiets/picknick tas is een bijzonder 
handige tas welke voorop of achterop op de 
fiets bevestigd kan worden. Tegelijkertijd 
blijven uw meegenomen producten gekoeld 
of warm door de isolatielaag in de tas. De 
tas heeft de deksel als tafeltje om uw 
hapjes en drankjes op te zetten, een 
inhoud van 32 ltr en een afmeting van 41 x 
30 x 29 cm. Een bijzonder mooi en handig 
cadeau! 

INHOUD: Handige koel/picknick fietstas • 
Franse rode wijn ABC Creazione del Rosso, 
75 cl • Fruitwater appel munt • Verduijn’s 
pesto parmezaan wafels • Gezouten pinda’s 
• Smoked kaasdip • Pane rustico • 
Delizioso patatas fritas • Koekreep • 
Caramel toffees • Muesli-to-go repen • 
Dropstaven • Fairtrade thee 

€58,50 art.nr. 386020

Lekker veel Lekkers

Met dit zeer goedgevulde groene kerstpak-
ket komt u de komende feestdagen zeker 
goed door! Het groen getinte kerstges-
chenk is met zorg samengesteld en biedt 
erg veel lekkernijen voor het gehele gezin.

INHOUD: Elzenhouten ontbijtplank 22 x 12 
cm • Receptenkaart voor een broodje 
hotdog met Zaanse pittige mayonaise • 
Franse witte wijn Prince Alexandre, 75 cl • 
Twee flesjes Heineken bier • Twee flesjes 
mineraalwater met muntsmaak • Drie 
pakjes appelsap • Kaas bollen • Twee 
zakjes Croky Bolognese chips • Borrelnoten 
sour & onion • Twee pakjes pizzasnack olijf 
• Duyvis dipsaus mix Fiësta • Duyvis 
dipsaus mix Fantasia • Twee zakjes Pretzels 
• Zoute popcorn • Zoute crackers • 
Broodstengels met zonnebloempitten en 
olijfolie • Geroosterd brood met tomaat & 
oregano... Kijk voor de complete inhoud op 
onze website. 

€59,95 art.nr. 380092

Volle Vuurkorf

Een vuurkorf of vuurschaal, u mag kiezen, 
daar het twee losse onderdelen zijn. 
Daardoor is dit stoere en trendy cadeau op 
twee manieren te gebruiken. Een mooi 
artikel als aanvulling in uw tuin of op het 
balkon waar u veel plezier aan zult beleven, 
zowel in de zomer als in de winter. Een 
kerstpakket waar u mee thuis kunt komen! 

INHOUD: • Vuurkorf 39 x 9 x h 49 cm • 
Rode servetten • Spaanse rode wijn Finca 
Don Gavarre Tinto, 75 cl • Crisps pepper-
mix • Parmesan bites • Gezouten pinda’s • 
Pasta schelpjes • Italiaanse pastasaus • 
Tomatensoep met basilicum • Soepstengels 
• Thee in twee smaken • Pralines • 
Caramel toffees • Popcorn met aardbeis-
maak • Sterretjeskoek 

€60,00 art.nr. 380095

BBQ Topper

Dit is met recht een BBQ Topper te 
noemen, gezien de fantastische inhoud van 
dit kerstpakket. Men treft hierin alles aan 
voor een geslaagde barbecue, alleen de 
verse ingrediënten dient men nog zelf te 
kopen! Verras uw medewerkers en laat ze 
genieten van dit mooie kerstpakket. De 
reacties zullen lovend zijn! 

INHOUD: Hamburger grill non stick • BBQ 
handschoen suède 36 x 19 cm • GoodLife 
schort • Twee flesjes Heerlijk biologisch pils 
van brouwerij De Leckere • Appelsap • 
Twee vacuümverpakte grill/beefburgers • 
BBQ saus • Biscottina grill toast • Grillkru-
iden • Afbak partybrood wit • Bruschetta 
kruiden • Smeerkaas • Pelpinda’s • Party 
snacks • Delizioso patatas fritas • Zoute 
popcorn • Marshmallows met stokjes • 
Stoepkrijt • Schogetten chocolade pastilles 
black & white • Stroopwafels

€60,00 art.nr. 380093

De smaak van kerst

www.bliksem-reclame.nl

Venus 10     8448 GW Heerenveen     0513-745253     06-52015215
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Een blijk van waardering naar uw personeelsleden. 
Een geschenk voor uw zakenrelaties of gewoon iemand 
binnen uw familie of vriendenkring verrassen tegen 
het einde van het jaar. Bliksem! See the difference 
beschikt over een uitgebreid assortiment Kerst & 
Eindejaarsgeschenken met een gevarieerde en 
verrassende inhoud.  Een impressie van ons 
kant-en-klare assortiment ontdekt u in deze 
brochure. Wilt u uw medewerkers liever 
verrassen met een uniek kerstpakket of 
geschenk passend bij de uitstraling van uw 
bedrijf? Neem dan contact met ons op voor 
persoonlijk, vakkundig en creatief advies!

HOE KUNT U BESTELLEN?:

• online via de webshop:
   www.bliksem-reclame.nl

• bezoek onze showroom
   Venus 10 – Heerenveen

• telefonisch contact
   via 0513-745253
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kerstpakketten voor elk budget
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Wine & Taste
Wijnbox en Tafellamp

De Wine Light is een houten geschenkverpakking die u 
kunt veranderen in een Tafellamp! De meegeleverde 
kabel en fitting plaatst u eenvoudig in de houten box en 
zo creëert u uw eigen design houten Tafel lamp!

De kist kan voorzien worden van uw bedrijfslogo d.m.v. 
lasergravure. Tegen meerprijs kan de kist naar wens 
gevuld worden.

- Materiaal: hout
- Afmetingen: 11,1 x 10,8 x 40 cm
- Totale gewicht: 665 gram
- Inclusief: snoer en fitting
- FSC gecertificeerd (FSC C120164)
- Verpakking: Gift Box

€22,50 p.st. exclusief gravure en vulling
Bij grotere aantallen prijs op aanvraag 

Wijnbox en Dienblad

Tray Chique is een houten geschenkverpakking voor een 
fles wijn u horizontaal kunt dragen. Maar de houten 
wijnbox is eenvoudig om te toveren naar een prachtig 
houten dienblad!

Deze wijbox kan voorzien worden van uw bedrijfslogo 
d.m.v. lasergravure. Tegen meerprijs kan de box naar 
wens gevuld worden.

- Materiaal: hout
- Afmetingen: 37,4 x 15,6 x 12,2 cm
- Afmetingen dienblad: 38,4 x 39 x 6 cm
- Totale gewicht: 900 gram
- FSC gecertificeerd (FSC C120164)
- Verpakking: Gift Box

€22,50 p.st. exclusief gravure en vulling
Bij grotere aantallen prijs op aanvraag 

Wijn box en Kaasplankje

SayCheese is een houten geschenkverpakking met 
twee compartimenten. Voor een rode en een witte fles 
wijn of voor een fles wijn en bijvoorbeeld een 
assortiment Franse kaas. Bovendien kan het bamboe 
deksel van de wijnbox worden gebruikt als snijplank of 
als presentatieblad voor de Franse kaas. 
Bon appétit!

De kist kan voorzien worden van uw bedrijfslogo 
d.m.v. lasergravure. Tegen meerprijs kan de kist naar 
wens gevuld worden.

- Materiaal: hout
- Afmetingen: 21 x 12,3 x 40 cm
- Totale gewicht: 1582 gram
- Gewicht kaasplankje 950 gram
- FSC gecertificeerd (FSC C120164)
- Verpakking: Gift Box

€21,50 p.st. exclusief gravure en vulling
Bij grotere aantallen prijs op aanvraag 

Venus 10     8448 GW Heerenveen     0513-745253     06-52015215
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Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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Muts

Lekker warm voor in de winter, maar ook prima om te 
dragen bij je alledaagse outfit in de herfst of lente. Gemaakt van gebreid acryl en dus extra stevig.
Borduring max. 10x5 cm

Opstartkosten: €52,50Levertijd ca. 3 wekenGenoemde bedragen zijn excl. BTW

Sjaal
De Knitted Promo Scarf is een essentieel kledingstuk in de 
koude winter en tegelijkertijd een mooie accessoire die uw 
outfit echt af maakt. Gemaakt van gebreid acryl.Formaat 140x20 cmBorduring = 10x6 cm

Opstartkosten: €52,50Levertijd ca. 3 wekenGenoemde bedragen zijn excl. BTW

Leverbaar in de kleuren: Bruin, donker groen, geel, grijs, kobalt, licht blauw, licht naturel, marine blauw, oranje, paars, rood, roze en zwart.

Leverbaar in de kleuren: Zwart, rood, marine blauw en grijs.

Opstartkosten: €52,50Levertijd ca. 3 weken

De Knitted Promo Scarf is een essentieel kledingstuk in de 
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Zwart, rood, marine blauw en grijs.
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Geborduurde handdoek
Heerlijke dikke zachte handdoeken (450 gr/m²) in 
fantastisch helder en mooie kleuren.

Incl. borduring logo (10x5 cm max.) en borduurkaart  
Levertijd ca. 3 wekenGenoemde bedragen zijn excl. BTW 

UWLOGO 

Wine & Taste
www.bliksem-reclame.nl

Bedragen zijn excl. BTW
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