P E R S O N E E L S G L A S VA N G L A S G E S C H E N K E N G O U D A

Een kleine attentie voor grote momenten
Duurzaam ondernemen betekent zuinig zijn op uw medewerkers. Hen laten weten dat zij van belang zijn
voor het bedrijf doet u effectief met een kleine attentie op grote momenten. Flexibel, op maat gemaakt,
gepersonaliseerd en toch kostenaantrekkelijk. Maak kennis met het personeelsglas van Glas Geschenken Gouda!

√ PER STUK TE BESTELLEN ~ U hoeft niets op voorraad
te nemen, maar bestelt precies wat u nodig heeft, wanneer
u het nodig heeft. Perfect afgehandeld, snel geleverd.
√ OP MAAT GEMAAKT ~ Opvallend en uniek:
uw personeelsglas wordt opgezet in de stijl van het bedrijf,
inclusief afbeelding van logo en eventuele mascotte.
√ GEPERSONALISEERD ~ Onze glasgeschenken zijn per stuk
te personaliseren met een naam, datum en zelfs een foto.
Van elk object is er dus maar één!
√ ZEER BETAALBAAR ~ Onze glasobjecten zijn goedkoper
dan menig alternatief en toch op maat gemaakt en
gepersonaliseerd.

Afscheidsgeschenk

Geboortegeschenk bouwsector

Voor elke mijlpaal

Glas Geschenken Gouda heeft glasobjecten
voor elke denkbare gelegenheid
• JUBILEA ~ Als bedankje voor trouwe dienst voor
medewerkers die al 10, 20, 30 of 40 jaar in dienst zijn.
• HUWELIJKEN ~ Voor medewerkers die met hun partner
in het huwelijksbootje stappen of die hun koperen,
zilveren of gouden bruiloft vieren.
• GEBOORTES ~ Voor medewerkers die papa of mama
zijn geworden. Leuke objecten voor jongetjes,
meisjes en zelfs tweelingen!
• PENSIOEN ~ Een herinneringsobject voor medewerkers
die het einde van hun loopbaan bereikt hebben.
• WELKOM ~ Een welkomstgeschenk voor nieuwe collega’s
• AFSCHEID ~ Een blijvend bedankje voor medewerkers
die uit dienst treden of die een fusie met naamswijziging
meemaken.
• AWARDS ~ Een beloning of stimulans voor diegenen die
hun beste beentje voor zetten in een opleidingstraject
of interne competitie.

Geboortegeschenk maritiem

Huwelijksgeschenk

UNIEKE BEDRIJFSCOLLECTIE

Gaat u voor uw personeelsglas samenwerken met Glas Geschenken Gouda, dan
ontwikkelen wij in samenspraak met u een glasstijl die volledig is afgestemd op
uw bedrijf. Logo’s en vaste elementen als bedrijfsmascottes krijgen een centrale
plek in de verschillende objecten. Heel subtiel of juist met “een vrolijke knipoog”
verwerken wij hierin branches, producten en diensten. Uiteraard is het soort
gelegenheid bepalend voor de uiteindelijke vormgeving van uw personeelsglas.
Een huwelijk vergt nu eenmaal een andere stijl dan een pensioen.
Speciale gelegenheid:
Wordt er binnenkort een bedrijfsjubileum gevierd, werd er onlangs een overname
gedaan of is er een andere reden om uw medewerkers in het zonnetje te zetten?
Neem dan contact op voor een ontwerp op maat, perfect passend bij deze speciale gelegenheid. Ook hier geldt:
• Op maat gemaakt • Gepersonaliseerd • Zeer betaalbaar

Relatiegeschenk ‘samenwerking’

Online bestelomgeving

Glas Geschenken Gouda werkt met een online bestelomgeving
die van alle gemakken is voorzien.
• Online bestellen uit de gehele bedrijfscollectie
• Geen oplagebeperking, bestellen van 1 tot 200 stuks en meer
• Orderhistorie: raadplegen en herbestellen
• Persoonsnamen en foto’s eenvoudig uploaden
• Unieke inloggegevens voor elke bestelgemachtigde
• Orders toewijzen aan afdelingen of vestigingen
• Aankoop op bedrijfsrekening – maandelijkse afrekening

Goed om te weten
•
•
•
•
•

Wij werken enkel met zuiver kristalglas van de beste kwaliteit
Wij verrichten de lasergravures in eigen atelier
Met onze graveertechniek zijn 2D-afbeeldingen in 3D weer te geven
Met onze speciale led-sokkels vangt het glasobject nog meer aandacht
Luxe bijpassende geschenkverpakkingen zijn beschikbaar
Jubileumgeschenk

Op de proef?

Weten wat Glas Geschenken Gouda voor uw personeelsafdeling kan betekenen? Neem dan eens de proef op de som.
Bel ons voor een kennismakingsafspraak en ontdek ons grote
assortiment glasobjecten en de eindeloze mogelijkheden om
deze op maat en gepersonaliseerd in te zetten.
Werknemer van de maand

Een ‘briljant’ geschenk

Glas Geschenken Gouda | www.glasgeschenkengouda.nl
Voor meer info: 0182-76 12 93

