Op afstand socializen is de nieuwe norm, dus is het belangrijker dan ooit om
te zorgen voor interactie. Vier Eindhovense bedrijven hebben tijdens deze
moeilijke tijden de handen ineen geslagen, en verzorgen een nieuw concept:
(geschenk) pakketten met lekkers en een online game.
Dit document zal het initiatief toelichten en meer informatie verstrekken over de verschillende
mogelijkheden en keuzes. Of het nu bedoeld is voor in de zak van Sinterklaas, voor onder de kerstboom
of als bedankje naar werknemers toe, het wordt gegarandeerd een leuke dag!

Cadeaubon of online game
Maar wat is er nu zo anders aan dit pakket? Naast het lekkers en een drankje heeft u de mogelijkheid
om een Fun Tochten cadeaubon, online pub quiz of Crazy88 spel toe te voegen.
De cadeaubon is geldig voor één auto, fiets of wandeltocht en de ontvanger mag zelf een keuze maken
uit één van de 30 beschikbare steden. De bon is vervolgens eenvoudig te verzilveren in onze webshop.
Voor de online pub quiz of Crazy88 spel wordt een QR code meegeleverd. De online pub quiz test uw
algemene kennis verdeeld over 9 verschillende rondes met in totaal 100 puzzels. Wie is het slimste en
haalt de hoogste score?
Of wat dacht u van onze online Crazy88. Na het downloaden van de app op eigen smartphone
kan/kunnen de deelnemer(s) thuis vanaf de bank of op een locatie naar keuze, 88 te gekke foto en film
opdrachten uitvoeren die zorgen voor veel creativiteit en hilariteit.
Bij beiden online games is een competitie element mogelijk en de tijdsduur is zelf te bepalen. Bovendien
kunt u hierbij kiezen tussen de Nederlandse of Engelse variant.
De Fun Tochten en online games zijn beschikbaar voor smartphones met Android of iOS systemen (let
op: Android 9 of iOS 12 en hoger). De app waarmee ze gespeelt worden is overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk, er is geen interactie vanuit ons nodig. Pauzes zijn eenvoudig in te lassen en scores
zijn realtime zichtbaar in de app. De tochten en online games vormen een ideaal coronaproof uitje!
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Als bedankje of om een hart onder de riem steken
Wilt u collega’s of werknemers bedanken voor de inzet tijdens de afgelopen maanden of een hart onder
de riem steken? Dan heeft u ook de mogelijkheid om tegen een meerprijs de pakketten aan te vullen met
leuke relatie geschenken.
Alles van een mok, tot een Rituals pakket of een luxueuzer product als een smartwatch is mogelijk. De
keuze is enorm. Kunt u wat ideeën gebruiken? Neem dan een kijkje op de web site van de leverancier
Prikkels B.V. en ontdek wat allemaal mogelijk is.
Daarnaast is het ook mogelijk om de pakketten geheel in het huisstijl met logo van uw bedrijf te
ontwerpen!

Online teambuilding
Het is ook mogelijk om een online teambuilding avondje te organiseren met collega’s. Zorg dat iedereen
thuis een pakket met online pub quiz of Crazy88 game ontvangt en bepaald een avond waarop iedereen
op het betreffende tijdstip live communiceert via Zoom, Skype of Teams. Wij zorgen voor de inhoud en
transport, jullie organiseren het avondje (of middag). Dat wordt gegarandeerd een gezellige quiz of
hilarisch avondje met lekkernijen.
Na de toast start u de quiz of teamgame crazy88 en de online teambuilding kan starten!

Met een persoonlijke boodschap
Uiteraard is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen aan het pakket. Wilt u iemand
feliciteren of verassen met een origineel Sinterklaas gedicht? Of misschien uw collega’s een hart onder
de riem steken en bedanken voor de inzet tijdens de afgelopen maanden? Dit is allemaal mogelijk. Lever
ons een eigen opmaak, eventuele logo en teksten aan en wij drukken dit op een full colour A5 of A6
flyer (plus een unieke code). Eventueel kiest u voor een brievenbus pakket en versiert u de buitenkant
met fraaie teksten. Wij horen graag wat uw wensen zijn!

Maatschappelijk en sociaal: made in Eindhoven
Alle pakketten en artikelen worden zo milieu vriendelijk mogelijk ingekocht en bewerkt. De items
worden door de sociale werkplaats ERGON ingepakt. Het drukwerk en vervoer verzorgt de lokale
ondernemer PostMasters en Prikkels verzorgt het lekkers en eventuele (relatie) geschenken. Wij, Fun
Tochten Nederland, verzorgen een cadeaubon voor een fun tocht of een online quiz/Crazy88 spel en
natuurlijk dat het pakket op de deurmat wordt bezorgd! Vier Eindhovense partijen die juist in deze
bijzondere tijden de handen ineen slaan.
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Wij onderscheiden zes soorten pakketten in verschillende formaten en prijzen. De prijs is exclusief btw
en altijd inclusief de cadeaubon of online game (in voertaal Nederlands of Engels) naar keuze.

TYPE

INHOUD

BOODSCHAP

AFNAME VANAF

PRIJS PER PAKKET

DOOS XL

4X SNACK / 5X DRANK

A5 FLYER

20 STUKS

€46,-

DOOS L

3X SNACK / 3X DRANK

A5 FLYER

20 STUKS

€41,-

DOOS M

3X SNACK / 2X DRANK

A5 FLYER

20 STUKS

€36,-

BRIEVENBUS PAKKET XL

5X SNACK / TUBE WIJN

DOOS / A5 FLYER

125 STUKS

€41,-

BRIEVENBUS PAKKET L

2X SNACK / TUBE WIJN

DOOS / A5 FLYER

125 STUKS

€36,-

BRIEVENBUS PAKKET M

THEE / CHOCOLA

A6 FLYER

25 STUKS

€30,-

Drie verschillende pakketten
Optie 1 – doos XL (minimaal 20 stuks) voor €46,- per stuk
De doos bevat:

Partypack paprika chips van Lays (335 gram)
Bugles in nacho cheese smaak van Lays (115 gram)
Borrelnootjes in Provençalen smaak van Duyvis
Party pinda’s van M&M (150 gram)
1 fles Chardonnay (750 ml)
2 blikjes bier van Bavaria of Heineken (330 ml)
1 blikje Coca Cola (330 ml)
1 blikje Fanta (330 ml)

Naast deze artikelen, bevat de doos ook een gepersonaliseerde full colour a5 flyer met eigen boodschap,
opmaak en unieke code voor de cadeaubon of online game. Verpakt in een stevige, leuk bedrukte
verpakkingsdoos (zie foto). Optioneel met relatiegeschenk.
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Optie 2 – box L (minimaal 20 stuks) voor €41,- per stuk
De doos bevat:

Partypack paprika chips van Lays (335 gram)
Borrelnootjes in Provençalen smaak van Duyvis
1 fles Chardonnay (750 ml)
1 blikje bier van Bavaria of Heineken (330 ml)
1 blikje Coca Cola (330 ml)

De doos wordt naast de bovengenoemde items aangevuld met een gepersonaliseerde full colour a5 flyer
met eigen boodschap, opmaak en unieke code voor de cadeaubon of online game. Verpakt in een stevige,
leuk bedrukte verpakkingsdoos. Optioneel met relatiegeschenk.

Optie 3 – doos M (non-alcohol, minimaal 20 stuks) voor €36,- per stuk
De doos bevat:

2 zakjes chips in paprika en normaal smaak van Lays
Party pinda’s van M&M (150 gram)
1 blikje Coca Cola (330 ml)
1 blikje Fanta (330 ml)

Daarnaast bevat de doos een gepersonaliseerde full colour a5 flyer met eigen boodschap, opmaak en
unieke code voor de cadeaubon of online game. Verpakt in een stevige, leuk bedrukte verpakkingsdoos.
Optioneel met relatiegeschenk.
Brievenbus opties
Optie 1 – brievenbus doos XL (maatwerk, minimaal 125 stuks)
voor €41,- per stuk
Dit is een full colour gepersonaliseerde bedrukte doos met het
formaat van circa 253 x 351 x 28 mm met de inhoud:
Tube witte wijn (250 ml)
Party pinda’s van M&M (150 gram)
Bits met sweet paprika smaak van Doritos
Bits met honey BBQ smaak van Doritos
Luxe ambachtelijke notenmix (200 gram)
Pinda’s (200 gram)
Naast bovengenoemde artikelen, zit er ook een gepersonaliseerde full colour a5 flyer in met
eigenboodschap, opmaak en unieke code voor de cadeaubon of online game. Een klein (plat)
relatiegeschenk is optioneel.
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Optie 2 – brievenbus doos L (maatwerk, minimaal 125 stuks) voor €36,- per stuk
Dit is een full colour gepersonaliseerde bedrukte doos met het formaat van circa 185 x 223 x 28mm met
de volgende items:
Tube witte wijn (250ml)
Party pinda’s van M&M (150 gram)
Luxe ambachtelijke notenmix (200 gram)
Ook zit er een gepersonaliseerde full colour a5 flyer in de doos met een eigen boodschap, opmaak en
unieke code voor de cadeaubon of online game. Optioneel is een klein (plat) relatiegeschenk.

Optie 3 – brievenbus bedankt doos M (minimaal 25 stuks) voor €30,- per stuk
De doos bevat:

Thee zakjes in verschillende smaakjes
Meerdere chocolaatjes

In het doosje zit ook een gepersonaliseerde full colour a6 mini-kaart met een (korte) boodschap,
eventueel logo en unieke code voor de cadeaubon of online game. Dit is een standaard bedrukt
bedankdoosje met het formaat van circa 140 x 150 x 28 mm (zie foto hieronder). Gesloten met sluitzegel
en geëtiketteerd.
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Een aantal specifieke afspraken m.b.t. een reservering staan hieronder alvast op een rijtje:
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Het eerste aanspreekpunt is Fun Tochten Nederland, wij verzorgen de communicatie en details
rondom facturatie.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% (eenentwintig procent) btw.
Indien minder stuks worden afgenomen (wat mogelijk is) wordt er een ‘vanaf prijs’ gehanteerd.
Vanaf levering van 250 stuks, wordt er een korting van 5% (vijf procent) verstrekt.
Indien gewenst en op aanvraag is het mogelijk om andere (biologische /fairtrade) producten in
de pakketten te verwerken.
De prijzen zijn inclusief opmaak (DTP werk), handling (inpakken), verzending en de opmaak
van de flyers en eventueel de brievenbus pakketten (optie 1 en 2).
De opdrachtgever levert teksten en eventueel logo aan. Flyers kunt u eventueel ook zelf maken,
zodat wij deze drukken.
Hijsstijl, logo, beeldmerk en dergelijke aanleveren in correcte formaten zoals .AI of .EPS
Vectorbestand.
Volledige uitleg over het verzilveren van de cadeaubon of hoe de online games werken, wordt
na de bestelling mee gestuurd.
U kiest voor alle pakketten een cadeaubon of dezelfde game en in één voertaal, of u geeft per
adresnaam duidelijk aan welke optie en taal wordt toegevoegd (cadeaubon, online pub quiz of
Crazy88 en voertaal NL of ENG).
Adressen graag in een Excel bestand aanleveren. Na de levering worden de adresbestanden
vernietigd.
De Fun Tochten en online games werken op alle telefoons met Android 9 of iOS 12 en hoger.
De geleverde QR codes of cadeaubonnen zijn eenmalig te gebruiken. De eenmaal geactiveerde
online game codes zijn 72 uur actief en onomkeerbaar (u heeft 72 uur te tijd om het spel te
spelen na het scannen van de code).
Levertijd is afhankelijk van de drukte en de snelheid goedkeuring opmaak (flyer en bedrukte
doos). Dit ligt normaal gesproken tussen de vijf en tien werkdagen.
Spoed en ad hoc leveringen (aantal adressen toevoegen aan bestaande bestelling), kan onder
voorbehoud en tegen toeslag.
Retour zendingen melden wij en kunnen tegen een toeslag opnieuw verstuurd worden.
Zendingen niet worden geclaimd, worden na één week geannuleerd en aan een goed doel
geschonken.

Wilt u verdere informatie of een offerte aanvragen, dan kunt u terecht bij;
Voor online aanvragen: vult u alstublieft het volgende formulier in.
Telefoonnummer: 085 – 130 17 14
E-mail address: info@funtochten.nl
De opdrachten worden met de meeste zorg uitgevoerd en we zijn uit naar uw reservering! Alvast een
leuke dag gewenst, namens de Eindhovense bedrijven;
PostMasters Eindhoven

ERGON

Prikkels B.V.

Fun Tochten Nederland
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