CATALOGUS 2020
RELATIEGESCHENKEN

CRE8 is een winkel en werkplaats midden in Amsterdam. Met behulp van
onze lasersnijders en 3D printers maken we alles zelf! Onze makers zijn
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons een leerwerk traject
volgen. Bij CRE8 leren wij hun interesses ontdekken en krijgen ze onder
begeleiding de kans om zich te ontwikkelen. Op deze manier willen wij een
positieve bijdrage leveren aan de carrièrekansen van deze jongeren en aan
de maatschappij.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Niet voor niets heten wij CRE8: we designen, maken en assembleren. Dit
heeft voor u meerdere voordelen. Allereerst werken wij volledig op maat. Met
aandacht luisteren we naar uw wensen en komen zo tot unieke producten.
Een ander groot voordeel zijn onze snelle levertijden. In goed overleg kunnen
wij zelfs in één week leveren! Graag kijken wij samen met u naar wat wij
voor u kunnen betekenen.

SOCIAL RETURN
Heeft uw bedrijf een social return verplichting? Deze kunt u bij CRE8 op
verschillende manieren vervullen. Bij CRE8 maakt u direct maatschappelijke
impact. Door uw besteding kunnen wij meer jongeren een leerwerk traject
aanbieden en zullen dus ook meer deelnemers succesvol uitstromen naar
een opleiding of werk.

WAAROM RELATIEGESCHENKEN VAN CRE8
1. MAATWERK

3. TOTALE ONTZORGING

CRE8 werkt op maat. Dit houdt in dat wij precies kunnen maken en leveren wat u wenst:
een houten puzzel met uw bedrijfslogo,
wijnkistjes met een gegraveerde persoonlijke
boodschap of een volledig nieuw ontworpen product naar uw wens. Hierdoor ontstaan
persoonlijke en unieke producten en geeft u
altijd iets origineels.

Wij kunnen u een heleboel werk besparen
door taken en processen die bij het inkopen
en versturen van relatiegeschenken komen
kijken op ons te nemen. Wilt u gefaseerd
relatiegeschenken versturen/geven, dan maken wij de gewenste hoeveelheid geschenken
wanneer u aangeeft ze nodig te hebben. Geen
gedoe met het vrij maken van een ruimte om
producten in op te slaan dus, want u hoeft
hierdoor geen voorraad in te kopen. Daarnaast kunnen wij voor u complete pakketten
samenstellen, inpakken en versturen naar
gewenste adressen. Wilt u bijvoorbeeld gepersonaliseerde wijnkistjes inclusief fles wijn
bij uw relaties thuis laten bezorgen? Dan
kunnen wij hiervoor zorgen door alle kistjes met de flessen wijn in te pakken, gereed
te maken voor verzending en op de post te
doen.

2. SNELLE LEVERTIJD
Doordat we alles zelf maken, kunnen we ook
snel leveren. In goed overleg zelfs al in één
week!

4. DUURZAAM & LOKAAL

5. SOCIAAL

Alle producten van CRE8 komen uit onze
werkplaats in Amsterdam en dus niet uit het
verre oosten. De materialen die we gebruiken zijn bijna altijd van lokale en duurzame
komaf. Zo is ons hout FSC gecertificeerd en
veelal afkomstig van Nederlandse bomen die
zijn gered van de houtversnipperaar. Daarnaast draait al onze apparatuur op 100%
groene stroom, produceert de techniek lasersnijden geen tot weinig afval en gebruiken
we kunstoffen gemaakt van plantenresten
voor 3D printen.

De makers van CRE8 zijn jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons een
leerwerk traject volgen. Zij leren hun interesses ontdekken en krijgen onder begeleiding
de kans zich op zowel werk- als persoonlijk vlak te ontwikkelen, met als doel: doorstromen naar een opleiding of werk. Door
een besteding bij CRE8 draagt u dus direct bij
aan een positieve toekomst van Amsterdamse jongeren.
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SNIJPLANKEN VAN HOLLANDSE BOMEN
Onze houten snijplanken worden gemaakt van een circulair en duurzaam materiaal: Hollands Eikenhout uit de bossen van Staatsbosbeheer. CRE8 werkt samen
met houtzagerij en tevens sociale firma Binthout. Zij redden Nederlandse bomen
van de houtversnipperaar en verzagen het hout tot planken waar wij onze producten van maken.
Wij maken deze snijplanken nog eens extra bijzonder door er een fraaie gravure
op aan te brengen. Van simpelweg een bedrijfslogo tot een tekst, foto of tekening. Lever het aan en wij zullen met zorg en aandacht uw bestand omvormen tot
een mooi design. Het resultaat is een uniek en duurzaam relatiegeschenk wat u
liever aan de muur hangt dan in de lade schuift!

SNIJPLANK MIDDEL - HOLLANDS HOUT

SNIJPLANK MIDDEL - HOLLANDS HOUT - EXTRA

Deze Eikenhouten snijplank van duurzaam materiaal graveren wij met uw (bedrijfs)logo, waardoor er een origineel
en persoonlijk cadeau en relatiegeschenk ontstaat. Het logo graveren wij met veel zorg en aandacht waardoor het een
mooi detail op de robuuste Eikenhouten plank vormt. Het formaat ‘Middel’ is zeer geschikt als onder andere kaasplankje, presentatieplankje en borrelplankje.

Op deze snijplank van écht Hollands hout graveren wij uw eigen ontwerp, tekst of afbeelding. Het hout is afkomstig
van Hollandse Eiken, waardoor het een volledig circulair cadeau en relatiegeschenk is. Wij kunnen zeer nauwkeurig
graveren, waardoor de dunste lijntjes en kleinste details goed tot hun recht komen. Wat uw ontwerp wensen ook zijn,
wij denken graag met u mee en bieden volledig maatwerk.

Afmetingen: 17 x 30 x 2 cm
Materiaal: FSC Hollands Eikenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde/
achterzijde

Afmetingen: 17 x 30 x 2 cm
Materiaal: FSC Hollands Eikenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde/
achterzijde

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 20,33
€ 19,53
€ 18,79
€ 16,91

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 37,33
€ 36,53
€ 35,79
€ 33,91		

SNIJPLANK GROOT - HOLLANDS HOUT

SNIJPLANK GROOT - HOLLANDS HOUT - EXTRA

Deze Eikenhouten snijplank van duurzaam materiaal graveren wij met uw (bedrijfs)logo, waardoor er een origineel
en persoonlijk cadeau en relatiegeschenk ontstaat. Het logo graveren wij met veel zorg en aandacht waardoor het een
mooi detail op de robuuste Eikenhouten plank vormt. Het formaat ‘Middel’ is zeer geschikt als onder andere kaasplankje, presentatieplankje en borrelplankje.

Op deze snijplank van écht Hollands hout graveren wij uw eigen ontwerp, tekst of afbeelding. Het hout is afkomstig
van Hollandse Eiken, waardoor het een volledig circulair cadeau en relatiegeschenk is. Wij kunnen zeer nauwkeurig
graveren, waardoor de dunste lijntjes en kleinste details goed tot hun recht komen. Wat uw ontwerp wensen ook zijn,
wij denken graag met u mee en bieden volledig maatwerk.

Afmetingen: 20 x 40 x 2 cm
Materiaal: FSC Hollands Eikenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde/
achterzijde

Afmetingen: 20 x 40 x 2 cm
Materiaal: FSC Hollands Eikenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde/
achterzijde

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 26,98
€ 26,18
€ 25,44
€ 22,89

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 53,98
€ 53,18
€ 52,44
€ 49,89		

WIJN IN EEN BIJZONDER KISTJE
Een fles wijn in een duurzame, originele en gepersonaliseerde verpakking is
voor elke gelegenheid een bijzonder geschenk. CRE8 graveert uw bedrijfslogo en
persoonlijke boodschap (optioneel) graag in de kistjes. Graveren is een techniek
waarbij het logo permanent in het hout wordt gebrand. Hierdoor blijft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bedrukken, de houten wijnkist puur natuur. En met het
hout, dat FSC gecertificeerd is, levert dit een circulair relatiegeschenk op!
Circulaire wijnkistjes
De wijnkistjes in ons assortiment zijn veel meer dan alleen een verpakking van
een fles wijn. Nadat zij als wijnkistje zijn gebruikt, gaan zij een tweede leven
tegemoet. Dat maakt de kistjes niet alleen extra circulair, u geeft tevens uw relaties twee cadeaus in één!
Alle productmogelijkheden op een rij:
• Gravure van uw (bedrijfs)logo.
• Gravure van een persoonlijke boodschap. Hierbij is het zelfs mogelijk om de
boodschap aan te passen aan iedere individuele relatie.
• U kunt tevens uw eigen wijnkistjes bij ons laten graveren.

FSC WIJNKIST

GRACHTENHUIS WIJNKIST

Gemaakt van FSC vurenhout en voorzien van uw logo ingebrand in het hout. Dat maakt van deze wijnkist een volledig
circulair relatiegeschenk! Naast het logo kunnen wij ook een persoonlijke boodschap in het deksel graveren. Zelfs een
persoonlijke boodschap aangepast aan iedere individuele relatie, volledig maatwerk dus!

De Grachtenhuis Wijnkist, gemaakt van FSC Vurenhout, is hét ideale circulaire relatiegeschenk: nadat het kistje zijn rol
als wijnkist heeft vervuld kan het product zo worden omgetoverd tot accessoire voor in huis. Een duurzame sfeervolle
lamp met een typisch Amsterdams grachtenhuis als design.

Afmetingen: 36 x 11 x 11 cm
Materiaal: FSC Vurenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde
Exclusief Wijnfles

Afmetingen: 42 x 11 x 11 cm
Materiaal: FSC Vurenhout & Berken multiplex
Logo: Ja, op achterzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde
Exclusief Wijnfles

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 6,70
€ 5,90
€ 5,32
€ 4,76

10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 10,43
€ 9,63
€ 9,05
€ 8,12		

LIGHTBOX WIJNKIST

VOGELHUIS WIJNKIST

De Lightbox Wijnkist, gemaakt van FSC Vurenhout, is hét ideale circulaire relatiegeschenk: nadat het kistje zijn rol als
wijnkist heeft vervuld kan het product zo worden omgetoverd tot accessoire voor in huis. Met het stickervel kunnen
de ontvangers van de Lichtbox Wijnkist zelf aan de slag met het creëren van eigen teksten voor op de Lichtbox. Op
deze manier kan iedereen een persoonlijke touch aan de lamp geven.

Natuurlijk is het zonde om een wijnkistje na gebruik weg te gooien. Deze wijnkist krijgt echter een tweede leven: als
vogelhuis! Gemaakt van vurenhout en voorzien van het logo ingebrand in het hout. Dat maakt van deze wijnkist een
volledig circulair relatiegeschenk! Naast het logo kunnen wij ook een persoonlijke boodschap in het deksel graveren.
Zelfs een persoonlijke boodschap aangepast aan iedere individuele relatie, volledig maatwerk dus!

Afmetingen: 36 x 11 x 11 cm
Materiaal: FSC Vurenhout & Recycled Acrylaat
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (opt.): Ja, voor-/achterzijde
Exclusief Wijnfles

Afmetingen: 36 x 16 x 11 cm
Materiaal: Vurenhout
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde
Exclusief Wijnfles

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 18,39
€ 17,59
€ 17,01
€ 15,49

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 11,68
€ 10,88
€ 10,30
€ 9,50

ZEG T MET BLOEMEN EN VAZEN
Één van de meest gegeven cadeaus is uiteraard een bosje bloemen. En dit cadeau
maakt u natuurlijk helemaal compleet met een stijlvolle design vaas erbij!
Onze Flessen Vazen zijn geïnspireerd op een drietal karakteristieke flessen:
champagne, likeur en wijn. Het minimalistische design van de vaasjes past in
ieders interieur. De vaasjes worden verpakt in een ronde koker waar wij graag uw
logo en een persoonlijke boodschap op graveren.
Een ander duurzaam en circulair cadeau zijn de Ribbelvazen. De unieke vorm is
het resultaat van onze 3D printers. Deze bouwen de vazen laagje voor laagje op
uit PLA, een bioplastic gemaakt van plantenresten. De Ribbelvaas wordt verpakt
in een mooi houten doosje waar wij graag uw logo en persoonlijke boodschap
op graveren.
Alle productmogelijkheden op een rij:
• Gravure van uw (bedrijfs)logo in de productverpakking
• Gravure van een persoonlijke boodschap in de productverpakking. Hierbij is
het zelfs mogelijk om de boodschap aan te passen aan iedere individuele
relatie.

RIBBELVAZEN

FLESSENVAZEN

De unieke vorm van de RIBBELVAZEN is het resultaat van onze innovatieve 3D printers. Deze bouwen de vazen
laagje voor laagje op uit PLA, een bioplastic gemaakt van plantenresten. Dus heel toepasselijk! Er zijn 3 verschillende
modellen, uitgevoerd in 4 verschillende kleuren. Verpakt in een mooi houten doosje met uw logo en/of persoonlijke
boodschap. Deze persoonlijke boodschap kunnen we zelfs aanpassen per individuele relatie!

De minimalistische FLESSEN VAZEN zijn sterk in hun eenvoud. Het houten frame beschrijft de contouren van een
drietal karakteristieke flessen en draagt een glazen buisje dat door de transparantie haast onzichtbaar lijkt. Kortom,
een lichtvoetig design vaasje dat in ieder interieur past. Verpakt in een mooie kartonnen koker met uw logo en/of
persoonlijke boodschap. Deze persoonlijke boodschap kunnen we zelfs aanpassen per individuele relatie!

Varianten: 3 verschillende vormen
Afmetingen: Ø 9 x 18 cm
Materiaal: PLA (Bioplastic)
Logo: Ja, op verpakking
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op verpakking

Varianten: Wijnvaas, Champagnevaas & Likeurvaas
Afmetingen: Ø 10 x 25 cm
Materiaal: Berken multiplex en glas
Logo: Ja, op verpakking
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op verpakking

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 29,89
€ 30,09
€ 29,51
€ 26,53

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 16,11
€ 15,62
€ 15,04
€ 13,52

STEDEN ONDERZETTERS
Veel bedrijven en medewerkers voelen een sterke verbinding met de stad waarin
ze gevestigd zijn. Wellicht vanwege de lange tijd dat ze er al gevestigd zijn, wellicht maakt het bedrijf producten of verricht activiteiten die typisch zijn voor de
stad. Of wellicht is het gewoonweg gevestigd op de allermooiste plek van Nederland! Dan zijn onze Steden Onderzetters de beste relatiegeschenken om dit
gevoel uit te dragen! Uitgevoerd in Hollands Essenhout maakt dat deze onderzetters nog eens extra karakteristiek!
Zit het hart van uw stad hier niet bij? Wij werken op maat en kunnen dus ook
uw stad omvormen tot een Steden Onderzetter.

AMSTERDAM

ALKMAAR

DELFT

DEN BOSCH

DEVENTER

EINDHOVEN

GOES

HAARLEM

HOORN

LEIDEN

MAASTRICHT

UTRECHT

ZWOLLE

STEDEN ONDERZETTERS
De Steden Onderzetters hebben het design van het stadshart van een specifieke stad. De onderzetters zijn gemaakt
van FSC gecertificeerd Hollands Essenhout wat is gered van de houtversnipperaar, waardoor de onderzetters volledig
circulaire producten zijn. De Steden Onderzetters komen in een set van 4 onderzetters in een luxe en optioneel ook
gepersonaliseerde verpakking.
Aantal: één set bevat 4 onderzetters
Afmetingen: Wisselend per stad, ongeveer 10 x 10 cm
Materiaal: FSC Hollands Essenhout
Logo: Ja, op voorzijde verpakking
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op voorzijde
verpakking

PRIJZEN:
10 of meer
50 of meer
100 of meer
500 of meer

€ 18,49
€ 17,69
€ 17,11
€ 15,38

Excl BTW

PUZZELS VOOR JONG EN OUD
Voor alle Amsterdamse en Rotterdamse ondernemers hebben wij een geweldig
mooi relatiegeschenk: De Amsterdam Puzzel en Rotterdam Puzzel. Beide puzzels
rekenen we tot onze bestsellers binnen de consumenten productcollectie en zijn
leuk voor jong en oud. Niet alleen vanwege het puzzelen, maar ook simpelweg
omdat het stijlvolle ornamenten zijn voor aan de muur.
Uw eigen gepersonaliseerde puzzel
De kracht van CRE8 is dat wij alles kunnen verpersoonlijken. De puzzels kunnen
we uitvoeren in uw bedrijfskleuren en met het bedrijfslogo. Daarnaast hebben we
ook de Bedrijf Puzzel, waarbij we uw bedrijfslogo omzetten naar puzzelstukjes
in de kleuren van uw corporate identity. En bovendien kunnen wij een persoonlijke boodschap in de puzzel graveren, zelfs aangepast aan iedere individuele

AMSTERDAM PUZZEL

AMSTERDAM PUZZEL (BEDRIJFSKLEUREN)

Aan alle Amsterdamse bedrijven en organisaties: Met de Amsterdam Puzzel geeft u een écht origineel cadeau. Niet
alleen te gebruiken als puzzel maar ook als fraai ornament aan de muur of in een open kast. Wij graveren met zorg
uw logo in de puzzel, waardoor er een uniek relatiegeschenk ontstaat. Ook kunnen wij naar wens de achterkant van
de puzzel voorzien van een persoonlijke boodschap., zelfs aan iedere individuele relatie aangepast.

Aan alle Amsterdamse bedrijven en organisaties: Met de Amsterdam Puzzel (Bedrijfskleuren) voeren we dit originele
en lokale relatiegeschenk uit in de huisstijl van uw bedrijf! Niet alleen te gebruiken als puzzel maar ook als fraai
ornament aan de muur of in een open kast. Daarnaast graveren wij met zorg uw logo in de puzzel, waardoor er een
uniek relatiegeschenk ontstaat. Ook kunnen wij de achterkant van de puzzel voorzien van een persoonlijke boodschap.

Afmetingen: 33 x 12 x 11 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

Afmetingen: 33 x 12 x 11 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 18,08
€ 17,28
€ 16,70
€ 15,00

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 18,08
€ 17,28
€ 16,70
€ 15,00

ROTTERDAM PUZZEL

ROTTERDAM PUZZEL (BEDRIJFSKLEUREN)

Aan alle Rotterdamse bedrijven en organisaties: Met de Rotterdam Puzzel geeft u een écht origineel cadeau. Niet
alleen te gebruiken als puzzel maar ook als fraai ornament aan de muur of in een open kast. Wij graveren met zorg
uw logo in de puzzel, waardoor er een uniek relatiegeschenk ontstaat. Ook kunnen wij naar wens de achterkant van
de puzzel voorzien van een persoonlijke boodschap., zelfs aangepast aan iedere individuele relatie.

Aan alle Rotterdamse bedrijven en organisaties: Met de Rotterdam Puzzel (Bedrijfskleuren) voeren we dit originele
en lokale relatiegeschenk uit in de huisstijl van uw bedrijf! Niet alleen te gebruiken als puzzel maar ook als fraai
ornament aan de muur of in een open kast. Daarnaast graveren wij met zorg uw logo in de puzzel, waardoor er een
uniek relatiegeschenk ontstaat. Ook kunnen wij de achterkant van de puzzel voorzien van een persoonlijke boodschap.

Afmetingen: 33 x 12 x 11 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

Afmetingen: 33 x 12 x 11 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

PRIJZEN:

PRIJZEN:

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 18,08
€ 17,28
€ 16,70
€ 15,00

10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 18,08
€ 17,28
€ 16,70
€ 15,00

BEDRIJF PUZZEL
Op zoek naar relatiegeschenk voor de jongere generatie? Of een uniek kraamcadeau voor uw medewerker? Met de
Bedrijf Puzzel geeft uw bedrijf hem of haar een zeer bijzonder cadeau! Uw bedrijfslogo uitgevoerd als puzzel, voor
u op maat gemaak! Wij komen met ieder logo altijd wel tot een leuk en verrassend resultaat!

Afmetingen: Afhankelijk van logo
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Logo: Ja, op puzzel en verpakking
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

PRIJZEN:
10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer
Excl BTW

€ 21,70
€ 17,50

ZEER PERSOONLIJKE KERST CADEAUS
Naast dat onze producten duurzaam en van goede kwaliteit zijn, vertellen zij tevens een prachtig sociaal verhaal wat goed aansluit bij de kerstgedachte. Elke bal
is namelijk met zorg en aandacht door een van onze makers gemaakt. Dat maakt
onze Naamkerstbal hét originele kerstcadeau geschikt voor zowel medewerkers
als externe relaties.
De ballen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, kleuren en stijlen. Genoeg
keuze voor een bal die bij uw organisatie past! De kerstballen met naam komen
in een luxe verpakking waarbij we het logo van uw bedrijf op het doosje kunnen
aanbrengen.
Bent u op zoek naar geschenken voor in een origineel kerstpakket?
Naast onze Naamkerstballen sluiten ook onze andere producten goed in een
origineel kerstpakket. Denkt u bijvoorbeeld aan onze Lightbox Wijnkistjes met
een persoonlijke kerstboodschap.

NAAMKERSTBAL ‘KLASSIEK’
Bent u op zoek naar relatiegeschenken voor kerst en wilt u een zeer persoonlijk kerstpakket samenstellen? Kies dan
voor de Naamkerstbal. Deze ‘Klassieke’ variant heeft een stijlvol en chique design en is verkrijgbaar in zeven sprekende kleuren. Een Naamkerstbal is tevens een origineel kraamcadeau. Deze unieke kerstversiering wordt in een luxe
doosje verpakt met, indien gewenst, uw (bedrijfs)logo erop.
Kleuren: Goud, zilver, wit, rood, roze, blauw en berken multiplex
Afmetingen: Ø 9 x 0,3 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex of Plexiglas
Verpakking: Luxe (sieraden)doosje in zwart karton
Logo: Ja, optioneel op verpakking

PRIJZEN:
10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer

€ 8,26
€ 7,85
€ 7,44
€ 6,61

Excl BTW
HOE WERKT HET?
Interesse in dit product? Of liever een mix van verschillende varianten Naamkerstballen? Wij sturen een offerte toe
en indien akkoord, vragen wij om een lijst aan te leveren met namen, kleuren (en varianten).

NAAMKERSTBAL ‘MODERN’
Deze ‘Moderne’ variant van onze Naamkerstballen heeft een strak design en is verkrijgbaar in zeven sprekende kleuren. Een Naamkerstbal is tevens een uniek en origineel kraamcadeau. Deze kerstversiering wordt in een luxe doosje
verpakt met, indien gewenst, uw (bedrijfs)logo erop

Kleuren: Goud, zilver, wit, rood, roze, blauw en berken multiplex
Afmetingen: Ø 9 x 0,3 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex of Plexiglas
Verpakking: Luxe (sieraden)doosje in zwart karton
Logo: Ja, optioneel op verpakking

PRIJZEN:
10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer

€ 8,26
€ 7,85
€ 7,44
€ 6,61

Excl BTW
HOE WERKT HET?
Interesse in dit product? Of liever een mix van verschillende varianten Naamkerstballen? Wij sturen een offerte toe
en indien akkoord, vragen wij om een lijst aan te leveren met namen, kleuren (en varianten)

NAAMKERSTBAL ‘VROLIJK’
Deze ‘Vrolijke’ variant heeft een speels en vrolijk design en is verkrijgbaar in zeven sprekende kleuren. Een Naamkerstbal is tevens een geschikt en origineel kraamcadeau. Deze unieke kerstversiering wordt in een luxe doosje
verpakt met, indien gewenst, uw (bedrijfs)logo erop

Kleuren: Goud, zilver, wit, rood, roze, blauw en berken multiplex
Afmetingen: Ø 9 x 0,3 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex of Plexiglas
Verpakking: Luxe (sieraden)doosje in zwart karton
Logo: Ja, optioneel op verpakking

PRIJZEN:
10 of meer		
50 of meer
100 of meer
500 of meer

€ 8,26
€ 7,85
€ 7,44
€ 6,61

Excl BTW
HOE WERKT HET?
Interesse in dit product? Of liever een mix van verschillende varianten Naamkerstballen? Wij sturen een offerte toe
en indien akkoord, vragen wij om een lijst aan te leveren met namen, kleuren (en varianten)

ZEER PERSOONLIJKE KRAAMCADEAUS
Is uw collega/medewerker net vader of moeder geworden? Een persoonlijk
kraamcadeau met de naam van de baby is een origineel en uniek geboortegeschenk. Uiteraard per stuk te bestellen, het hele jaar door.
Alle productmogelijkheden op een rij:
• Gravure van uw bedrijfs(logo)
• Gravure van uw persoonlijke boodschap
• Handgeschreven kaartje met een tekst naar wens wat we bij het cadeau
voegen

NAAMPUZZEL

NAAMLAMP

Op zoek naar een persoonlijk kraamcadeau voor uw medewerker? Met de Naampuzzel geeft uw bedrijf hem of haar
een zeer persoonlijk cadeau! Eerst te gebruiken als naambordje en leuke decoratie op de kinderkamer. En vervolgens
voor de jonge peuter een leuke uitdaging om te maken. Dit originele houten speelgoed bieden we aan in vier maatvoeringen die wij allen kunnen uitvoeren in vier prachtige kleurencombinaties, geïnspireerd op de vier jaargetijden.

Op zoek naar een persoonlijk kraamcadeau voor uw medewerker? Met de Naamlamp geeft uw bedrijf hem of haar
een zeer persoonlijk cadeau! Sterk in zijn eenvoud en beschikbaar in tien verschillende kleuren past dit tafellampje
in iedere babykamer. En vanaf een jaar of drie is de lamp zeer geschikt als leeslampje. Op het nachtkastje naast het
bed kan het kind voor (en na) het slapen nog even een boekje lezen.

Varianten: 16, afhankelijk van kleurcombinatie & letters
Materiaal: FSC Berken multiplex & plexiglas
Logo: Ja, op voorzijde
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde
PRIJZEN:
NAAMPUZZEL 3-4 letters (25 x 12 x 1 cm)
NAAMPUZZEL 5-6 letters (33 x 12 x 1 cm)
NAAMPUZZEL 7-8 letters (50 x 12 x 1 cm)
NAAMPUZZEL 9-11 letters (57 x 12 x 1 cm)
Excl BTW

€23,18
€26,49
€29,79
€33,10

Afmetingen: 28 x 17 x 8 cm
Materiaal: FSC Berken multiplex & Plexiglas
Kleuren: Azur Blue, Blush Pink, Electric Blue, Glacier
Green, Mandarin Orange, Moss Green, Polar White,
Royal Orange, Slate Grey, Turquoise.
Inclusief 4W LED lamp
Logo: Ja, op zijkant
Persoonlijke boodschap (optioneel): Ja, op achterzijde

PRIJS: €46,32 Excl BTW

RELATIEGESCHENKEN OP MAAT
Bij CRE8 hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een breed spectrum aan vormen van relatiegeschenken. Van
het graveren van logo’s op producten tot het ontwikkelen en maken van een compleet nieuw relatiegeschenk. Dit
proberen we altijd op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. Als wij een product van A tot Z ontwikkelen
en in productie nemen, hebben we daar natuurlijk ook volledig vat op. Als wij producten krijgen aangeleverd, waar
wij een logo op graveren natuurlijk minder. Maar buiten kijf staat dat:
•
•
•
•
•
•

Al onze apparatuur draait op 100% groene stroom.
Alles in hartje Amsterdam wordt gemaakt en dus niet het verre oosten hoeft te komen.
Onze productietechnieken als 3D printers en lasersnijders veroorzaken geen of weinig afval
Ons hout afkomstig is uit Europese bossen en voorzien van het FSC keurmerk
Voor het 3D printen gebruiken wij alleen kunststoffen gemaakt van plantenresten (bioplastic)
Onze makers zijn jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons een leerwerk traject volgen

Door onze jarenlange werkzaamheden in productontwikkeling en productmarketing hebben wij veel kennis
en ervaring opgedaan binnen het ontwerpvak. Hierdoor hebben wij een goed beeld van verschillende soorten
marktsegmenten en kunnen wij meedenken aan de hand van uw wensen. Deze kennis kunnen wij aanwenden
om kostenefficiënt ideeën of 2D/3D-ontwerpen uit te werken tot een concreet product dat zelfs in serie bij ons
vervaardigd kan worden. Tijdens het ontwerpproces bieden onze faciliteiten de mogelijkheid om het ontwerp ten
aller tijde te testen door het maken van eerste modellen en definitieve prototypes. U krijgt de mogelijkheid om het
ontwerp aan te passen en geheel naar uw wens te laten produceren.

BRANDING
De eenvoudigste manier om de naamsbekendheid van een merk te vergroten is het aanbrengen van uw logo op
al uw (POS)-producten, winkels en/of beursstand. CRE8 kan u rondom branding op vele manieren van dienst
zijn:
•
•
•
•
•

Het graveren van uw logo in producten van hout, kunststoffen, metalen, stoffen en zelfs groente en fruit
Het uitsnijden van uw logo in een breed scala aan materialen, van hout en plexiglas tot karton en sticker materiaal
Het ontwikkelen van concepten en producten in de vorm van give aways, die de moeite van het houden waard zijn
Kennis en ervaring op het gebied van grafisch ontwerp en DTP
Van enkelstuks tot serieproductie, van spoedklussen tot vernieuwende uitdagende projecten

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, mail ons.

AWARDS

LEVERTIJDEN

Bent u op zoek naar een unieke award, bokaal of prijs? Veel wat er in de markt wordt aangeboden is
standaard en onpersoonlijk. CRE8 ontwerpt en maakt speciaal voor u iets zeer bijzonders en persoonlijks.
Met onze verschillende technieken komen we iedere keer tot mooie resultaten en tevreden klanten. Onze
technieken stellen ons in staat om maatwerk te leveren. Dit kan zowel één enkel product als een kleine
serie zijn.

We heten niet voor niets CRE8. We creëren namelijk alles zelf! We designen, maken en
assembleren. En dat heeft een groot voordeel: snelle levertijden. In goed overleg kunnen wij
zelfs in één week leveren! Dit kunnen wij doorgaans realiseren tot tweehonderd stuks. Maar
graag kijken wij per individuele situatie wat we voor u kunnen betekenen. Als wij alle producten met zorg hebben gemaakt en verpakt, dragen wij het stokje aan de bezorging over. Ook dit
wordt op een duurzame en verantwoorde manier gedaan. Wij werken namelijk samen met de
Fietskoeriers. De Fietskoeriers bezorgen op welk adres u maar wenst.

Veel bedrijven en organisaties houden wel eens (interne) verkiezingen, prijsvragen of competities. Van
“Medewerker van de maand” tot “Best Boek, Film of Toneelstuk”. Een standaard metalen bokaal met gravure is een optie, maar een op maat gemaakt ontwerp is natuurlijk veel leuker. Wij bieden een breed scala
aan mogelijke materialen, van hout, plexiglas tot bioplastic, en voor ieder budget. Heeft u interesse, neem
dan contact met ons op.

AANVRAGEN
U kunt gemakkelijk een bestelling plaatsen via onze webshop. Kies het gewenste product en
klik op ‘offerte aanvragen’. Hier kunt u uw gegevens achterlaten en uw wensen aangeven. Wij
zullen u dan zo spoedig mogelijk een passende offerte sturen.

OVERIGE VRAGEN
Neem contact met ons op via:
info@c-r-e-8.nl
020-7521883
Of kom langs in onze winkel/werkplaats:
Westerdoksdijk 597
1013 BX Amsterdam

CRE8, MAKERS MET AANDACHT:

