
CHRISTMAS GIFT GUIDE



Eindejaarscadeaus in oktober? Is dat niet wat vroeg?.

We horen je brein werken tot hier. 

Geen paniek, liefste ondernemer, je hebt nog tijd genoeg om cadeaus voor je familie en 

vrienden bij elkaar te zoeken. 

Maar heb je ook al aan je teamleden en klanten gedacht? Zij verdienen het net zo hard 

om aan het einde van het jaar in de watten gelegd te worden. En hoe kan dat beter dan 

met een gepersonaliseerd kerstpakket?

Maar waar vind je die kerstpakketten die een verschil maken? Awel, de Kerstman is langs 

geweest bij Selected by Lot en samen hebben we heel wat eindejaarsgeschenken voor je 

samengesteld.

Maar wacht even, want daar stopt het niet! Buiten de persoonlijke touch die we aan de 

eindejaarspakketten voor jouw teamleden of klanten kunnen toevoegen in de vorm van 

jouw naam, boodschap of logo op unieke etiketten, maken we ook kerstgeschenken op 

maat.

Heb je zelf een idee of een voorstel dat jouw doelgroep zal doen dansen van plezier. Laat 

het ons dan gerust weten via hello@selectedbylot.be. Wij en de Kerstman staan paraat!



Natuurlijk houden we rekening met grote aantallen.

Bestel je:

1-25 : prijs zoals aangegeven

25-75 : -10%

75-150 : -15%

150-200 : -20%

+200 :  contacteer mij.

Prijzen zijn geleverd op kantoor.

Individueel verzonden +6€ pp

Op maat gemaakt kaartje 

eenmalig +250€

nadien 1€ / kaartje

Viert één van je medewerkers binnenkort een pensioen of jubileum? Dan mag het eens 

wat meer zijn, toch? Voor dat bijzondere moment ben je op zoek naar een cadeau dat 

blijft geven en zijn onze apéro abonnementen wat je nodig hebt. Op die manier krijgt 

jouw teamlid 3 of 12 maanden op rij elke eerste vrijdag een cadeautje aan huis geleverd.

En daarmee, beste ondernemer, win jij de titel van ‘beste baas van het jaar’!



Snowflake

• Airplantje 30cm

• Tillandsia in betonnen potje 5 cm

• Plantenspuit 8x16x8cm

25,95 € excl.btw 

Totale hoogte is 35 cm 

Jingle bells 

• Cholo latte To share

• 2 tassen pink – 360ml

• Mashmallows 220 gram

25,95 € excl. btw

Mocktail Christmas

• Nona June 20cl (voeg je tonic naar keuze toe)

• Patatas Fritas 60g

• Fiesta Mix 125g

17,95 € excl.btw
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Seasons greetings

• Pasta tagliatelle 250 g

• DIY pastasaus 50g

• Chips 150 g met salsa 190g

• 2 x dip 90g

• Toast 200 g

• Wijn 750ml

32,95 € excl.btw

Rudolf 

• The ugly Gluwhein van Hola 750ml 14% alcohol

• 1 tas 410ml

• Ambachtelijke koekjes zonder bewaarmiddelen (200g)

• Pindarosts caramel-zeetout 125g

29,95€ excl.btw

Frozen

• DIY Ghluwein voor 400ml (met wijn of appelsap voor de alcoholvrije versie)

• Pindarosts caramel-zeetout 125g

• Ambachtelijke bokkepootjes zonder bewaarmiddelen (150g)

• Kleine home made natural scented candle gemaakt in een gerecycleerde wijnfles

26,95 € excl. btw
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Fairy lights

• Rode wijn 750ml

• Jamon Ibérico chips 130g

• Home made natural scented candle 180g gemaakt in een gerecycleerde wijnfles

• USB-aansteker *onze bestseller

42,95 € excl.btw

Italian winter

• Bamboo plankje

• 2 tassen 220 ml

• Enkele kopjes koffie

• Ambachtelijke amarettokoekjes zonder bewaarmiddelen – 200g

• Amaretto 2 x 50ml

38,95 € excl. btw

Snowball 

• Airplantje 10cm

• Tillandsia Capitata in Gouden dierenpoot 14cm

• Plantenspuit 8x16x8cm

33 € excl. btw
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Missle toe

• Stone Washed Mosterd Hamamdoek 90x180cm

• Handgemaakte natuurlijke arganolie zeep

• Geitenhaar badhandschoen 

• Een fles heerlijke cava van Hola! 750ml

44,95 € excl. btw

Christmas Party

• Set van 2 glazen

• Cava Hola 750ml

• Toast 200 g

• Patatas Fritas 60 g

• Make your own Pesto - kruiden 60 g

47,95€ excl. Btw
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Vergeet ons zeker niet te volgen via:

www.selectedbylot.be

   @selected_by_lot    Selected by Lot


