
It's a
magical
Time
Discover

Our magical G
ifts

www.temmermanconfiserie.com



Our magical Gifts
Bij Temmerman geloven wij dat elke klant uniek is 

daarom zoeken wij samen met u naar de perfecte attentie

voor uw klanten, collega's en medewerkers.

Ons gamma bestaat uit een assortiment van kleine cadeaus

 tot volledig gepersonaliseerde geschenkdozen 

voor kleine en grote budgetten.

 

Onze catalogus bestaat uit voorbeelden uit ons gamma

 om u toch een idee te geven hebben we volgende  indicaties:

$ < 15 euro                 $$ 15 - 25 euro

$$$ 25 - 50 euro           $$$$ > 50 euro

 Voeg een boodschap toe

Aan huis verstuurd

 



Adventskalender

Met snoepgoed of chocolade

$$$

  

Samen aftellen naar Kerst

info@temmermanconfiserie.com



Kerstdozen 
Onze klassieker voor kerst , 

volledig personaliseerbaar of niet, 

vul de doosjes met het beste uit ons assortiment, 

chocolade, snoep, koekjes of toch enkel thee.

 

Makkelijk aan huis geleverd met persoonlijke

boodschap.

 

Liever nog meer gepersonaliseerd ?

Samen kunnen we de sleeve van het doosje ook

volledig naar u wensen ontwerpen.*

 

info@temmermanconfiserie.com

Volledig personaliseerbaar

 $$ -  $$$

 

*Vanaf 50 stuks



❶ Temmerman knapzak

op te vullen naar keuze 

$-$$$, 

❷ Kerstdoos

vekrijgbaar in 2 formaten

$$$- $$$$, 

❸ Kerstmand

$$ - $$$$, 

❶

❷

❸

info@temmermanconfiserie.com

Tijdloze Klassiekers



❶ Geschenksmanden

In verschillende vormen en formaten

$$- $$$$   

❷ Temmerman Theedoek

Op te vullen naar producten naar keuze

$- $$$        

❶

❶

❷ 

info@temmermanconfiserie.com

Tijdloze Klassiekers



❶ Geschenkhuisjes

Verschillende formaten 

$$ - $$$$ , 

  ❷ Ronde Kerstdoos

$$$ - $$$$,

❶
❶

❷

info@temmermanconfiserie.com

Tijdloze Klassiekers



❶ Peperkoekenhuisje (

gevuld met allerlei lekkers

$-$$,

❷ Kleine Temmerman Assortimentsdoos

$, 

❷

❶

info@temmermanconfiserie.com

Kleine           attenties



❶ Snoepdoos

3 formaten 

$-$$,

❷ Sneukelzak

$, 

❸ Snoepbonbonniere 

$ - $$,  

❶

❷❸

info@temmermanconfiserie.com

Kleine attenties



❶ Praline doos 

4 verschillende formaten 

$-$$$,       

❷ Praline ...

Groot of klein

$$$, 

❸ Ballotin

250, 500, 750 of 1kg

$- $$$$, 

❶

❷

❸

info@temmermanconfiserie.com

Onze       Pralines



Our magical Gifts
 

Vraag vrijblijven
d uw offerte 

aan via

info@temmermanconfiserie.co
m

 
Aarzel niet ons te contacteren voor verdere vragen,

mogelijkheden of opmerkingen

www.temmermanconfiserie.com


