Blije
en
bedrijv re
brochu

VERWEN JE
MEDEWERKERS!

Retentie

Belonen loont! Je medewerkers willen erkenning
krijgen voor hun prestaties en hun trouw aan je
bedrijf. Appreciatie geven, is appreciatie krijgen.
Een betrokken, betrouwbare medewerker is veel waard.

Verjaardag Aperobox €35

Employer branding

Dat is meer dan een pingpongtafel in de keuken.
Bezorg elke medewerker thuis een gepersonaliseerd
verjaardagscadeau. Jij geeft ons de verjaardagsdata
en wij doen de rest.

Aperobox €25

Rekruteringstool

Maak van je medewerkers ambasseurs en
vergemakkelijk je rekruteringen. Stop bij het
pakket een kaartje van je bedrijf, vraag om een
foto van het pakket te delen op social media.
#bestewerkgeverooit #referafriend

Aperobox €40

Connectie
Cadeaubox €45

Met je collega’s thuis virtueel aperitieven:
het versterkt de verbinding. Daar zijn we in deze
tijd naar op zoek. Uit het oog, maar niet uit het hart.
Dat toon je met een apero-box. Maak er een
memorabel moment van.

Fiscaal interessant

Geschenken onder de €40 zijn 100% fiscaal aftrekbaar,
zijn vrijgesteld van RSZ en leveren BTW-voordeel op.

Aperobox €50

Dankjewel box €27

We zitten
altijd vol
goede ideeën!
>>> Vraag vrijblijvend een voorstel.

Wanneer verwennen
Moet er dan een reden zijn ...

om je appreciatie te uiten? Wat ons betreft, is elke dag een feestje waard.
Hieronder een paar voorbeelden waarbij we graag alles uit de kast halen:

Bezorg alle speciale data of
de verjaardagskalender, en jij hoeft
de rest van het jaar niets meer te doen.
Jij bent ontzorgd en jouw medewerkers
of klanten zijn blij.

+223
Bedrijven ontzorgd

Eindejaar, Sinterklaas, Pasen,
Covid quarantaine, Verjaardag,
Geboorte, Huwelijk, Werkjubileum,
Promotie, Afscheid, Pensioen,
Zomaar (bijv. een extra oppeppertje
tijdens thuiswerk)

+25.000

92%
Klanttevredenheidscore

Medewerkers blij gemaakt

Hoe ziet het ideale geschenk eruit?
Verpakt met de Mamzelsaus:
een blijmakerkaartje, stickers en confetti
doen we er met veel liefde bovenop als er
wat te vieren valt.
Cadeauverpakking:
Kleine extra’s met een grote meerwaarde,
dat is waar je gelukkig(er) van wordt.

Verrassend en op maat
gemaakt, daarvoor zijn we gekend.
Vraag ons advies.
We doen niets liever dan meedenken!

Verzending:
In materialen met oog voor milieu en mens.
Verstuurd door Bpost, geleverd op kantoor of aan huis in Europa.

De collega’s waren zeer enthousiast over de inhoud van de boxen,
de manier waarop deze gepresenteerd werd en de tijdige levering,
alsook de mogelijkheid om een boodschap van het MT mee te sturen
werd sterk geapprecieerd!
- BNP Paribas Fortis -

Wij zijn fan van persoonlijk contact

... en alles in functie van jouw glimlach.

Samenwerken doen we zo:
Vraag je offerte aan via de webshop, mail, chat of telefoon.
Ten laatste de volgende werkdag nemen we contact met je op.
Je ontvangt een presentatie met meerdere voorstellen.
Je bevestigt het pakket van je keuze en de gewenste
leverdatum/data.
Wij zorgen dat alles mooi verpakt en tijdig wordt
geleverd. Je ontvangt de factuur zodra de eerste
pakjes hier vertrekken.

Kim

www.mamzel.eu/nl/B2B
B2B@mamzel.eu
013/30 40 75
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