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Hi, nice to meet you
Wij zijn Ravenna en Manja 
oprichters van un-wrapped. 
We helpen je graag om een 
onvergetelijke indruk achter 
te laten bij je medewerkers, 
klanten of relaties. 

Daag ons uit! 
Met jouw wensen en input 
creëren we een unieke 
geschenken, die perfect bij 
jouw merk passen. Voor ons 
is geen enkele aanvraag te 
gek, want wij weten wat er 
te koop is en hebben een 
hoofd vol creatieve ideeën 
en praktische tips.

Kerstpakketten
Samengesteld & maatwerk

Ben je op zoek naar kerstpakketten 
met kwaliteitsproducten? Bekijk dan 
onze luxe kerstpakketten in deze 
brochure en laat je verrassen!

Wil je de kerstpakketten liever net 
iets anders? Dan passen we de 
kerstpakketten graag voor je aan of 
maken ze voor je op maat!

Al enthousiast? Yes! Wij ook. 

Neem dan contact met ons op: 
hello@un-wrapped.com
+31 (0)6 42856852

De benoemde prijzen in de brochure zijn richtprijzen en excl btw. Afhankelijk van aantallen en prijswijzigingen.



BAM! 
Wat een heerlijk 
borrelpakket en ‘Bam’ 
wat een smaken. Zoet 
en hartig met een 
lekker biertje om mee 
te proosten. 

€ 19,95,- excl. btw

Chips Pimento 130 gr | Superbon
Kerstkransjes 100 gr  | De koekfabriek 

 Stoute dorst bier 33 cl  | Brouwerij Dorst 
Juice Punch 33 cl | Brouwerij Frontaal

Fuet naturel 150 gr | Serra de Rodes

Fa la la la

€ 25,95,- excl. btw

Een chic kerstpakket met een rode wijn 
en overheerlijke producten om van te 
genieten. Dat alles onder het genot van 
de geur van een brandend vuurtje. 

Chips truffle & salt 120 gr | Fox Italia - Rode wijn El Versatil 750 ml | Bodegas Amanovo - Volzoet drop 
200 gr | Klepper & Klepper - Crispy Carrie 40 gr | Simply Chocolate - Firewood fig kaars 7x7x9 cm | Gusta



Nordländer > Outdoor backpack
44 x 27 x 18 cm

Adventurous 

P-stash > Gerookte chili amandelen

Wil je er lekker 
tussenuit met de 
feestdagen? Dan 
is dit het ideale 
kerstpakket voor jou! 

Chocolade Earl Grey Tea 80 gr | Coco chocolatier - Spanish ham chips 130 gram | Quillo - Persian 
perry 40 gr | Simply chocolate - Amber dorst bier 33 cl | Brouwerij Dorst - Gerookte chili amandelen 
60 gr | P-stash - Waterfles 690 ml grijs | Gusta - Liquorice mints 35 gr | Max’s organic mints - 
Kerstkransjes 100 gr  | De koekfabriek - Hair & body 200 ml | Kaerel skin care - Imperial russian stout 
33 cl | Dutch bargain - Drop volzoet 200 gr | Klepper & Klepper - Outdoor backpack | Nordländer

€ 62,50,- excl. btw

Firesideevenings
€ 61,80,- excl. btw

Laat je werknemers genieten van die gezellige winteravonden bij de haard, met 
dit luxe kerstpakket. Geniet van een heerlijke volle rode wijn die net even anders 
is dan anders of zet een ontspannende kop verse thee. Kruip samen onder de 
plaid met kaarslicht en maak het gezellig.

Plaid stone grey 130 x170 cm | B-living - Rode wijn El Versatil 750 ml | Bodegas Amanovo   - Nicolas Vahé | Tea infuser - Chocolade Isle of Skye Sea Salt 
Milk 80 gr  | Coco chocolatier - Jasmijn groene thee 50 gr | De Eenhoorn - Fleur de sel choco koekjes 100 gr | Stephen Destrée - Mokken blauw/wit 180 ml | 
Gusta - Honing uit de natuur 70 gr | Bijenbaas - Firewood fig kaars 7x7x9 cm | Gusta



The gift label >
Diffuser you are awesome 400 ml 

Smells like christmas

€ 50,40,- excl. btw

Diffuser you are awesome 400 ml | The Giftlabel 
Chips balsamic wine 130 gr | Quillo
Merlot gums 50 gr | Vinoos
Rode wijn Oh! Sister 750 ml | Andres Sisters
Set geurkaarsjes zwart | Senza
Pebbles cherry choc 150 gr | Patmos

Dit chic pakket zal veel vrouwen aanspreken. Onder het 
genot van een wijntje, bijpassende chips, en luxe snoepjes 
kun je gaan genieten van een heerlijke geur in huis. 

Winter tea € 37,85,- excl. btw

Dit kerstpakket geeft je dat heerlijke warme gevoel van een 
verse kop thee bij de open haard. 

Crispy Carrie 40 gr  | Simply Chocolate
Sencha lime ginger thee 80 gr | Infinitea
White Nougat 180 gr | Nicolas Vahé
Mokken wit/oker 180 ml | Gusta
Tea infuser | Nicolas Vahé 
Chocolade sinaasappel koekje 100 gr | Stephen Destrée
Honing uit de natuur 70 gr | Bijenbaas

Patmos > Pebble Corfu is een kumquat in siroop, 
omhuld met chocolade en een laagje suiker.

Honing van 
lokale bijen



Spice it up

€ 33,65,- excl. btw

Een bierproeverij van een van onze favoriete brouwers in combinatie 
met een pittige verzameling aan luxe producten! Spice it up!

Blonde dorst bier 33 cl |  Amber dorst bier 33 cl  |  Stoute dorst bier 33 cl | Dubbel dorst 
bier 33 cl | Brouwerij Dorst - Heat enhancer 150ml  | Raijmakers heetmakers - Gerookte 
chili amandelen 60 gr | P-stash - Pepercrackers 75 gr | Verduijn’s - Chips Pimento 130 
gr| Superbon - Smoked paprikapoeder 70 gr | La Chinata 

Jolly blue 
Met dit gezellig kleurrijk pakket 
kom je in de stemming voor elke 
Christmas party. Vier de kerst 
met vrienden en familie en geniet 
van het samen zijn.

Juice Punch 33 cl | Brouwerij Frontaal - 
Chocolade sinaasappel koekje 100 gr | 
Stephen Destrée - Chips lemon & pink 
pepper 130 gr  | Quillo - Grainy Sue 40 
gr | Simply chocolate - Drop mildzout 
200 gr | Klepper & Klepper - Organic 
menthol mints 35 gr | Max’s organic mints 
- Tumblers 9 cm hoog | Senza - Passion 
Martini 180 ml | Served by Nohrlund

€ 34,00,- excl. btw



Sparkle & Shine

€ 48,95,- excl. btw

Chips white truffle 130 gr | Quillo - Witte wijn 750 ml | Vinalthau  - Body wash silky mist 
490 ml | Meraki - Barbarum handdoek 60 x 40 cm | Meraki - Puimsteen wit | Groll & 
Denecke - Facial mask | Meraki - Grainy sue 40 gr | Simply chocolate - Prosecco gums 
50 gr | Vinoos

Met dit kerstpakket kun je je eigen 
spa-moment creëren. 
Zo kun je jezelf weer opladen voor 
het nieuwe jaar. Sparkle & Shine!

Winter white

€ 24,95,- excl. btw

Chips white truffle 130 gr | Quillo - Barbarum handdoek 60 x 40 cm | Meraki 
- Bath/Shower gel bergamot 400 ml | The spa collection - Honing drop 200 
gr | Klepper & Klepper - Krokant citroen koekje 100 gr | Stephen Destrée

Met dit kerstpakket geef je je personeel
een heerlijk momentje voor zichzelf! 



Taste of x-mas
Een goed gevulde borrelplank

Het is de tijd van gezelligheid en 
warme gesprekken aan de tafel. 
Lekker borrelen en genieten met 
familie en vrienden. Onder het genot 
van een goed glas ‘El versatil’, en een 
goed gevulde borrelplank. Enjoy!

Christmas eve 

Truffel fettucine 250 gr | Filotea - Chardonnay 750 ml | Vinalthau - Olijfolie met 
knoflook 250 ml | Wajos - Chips truffle & salt 120 gr | Fox Italia - Keuken rasp zwart | 
Senza - Grana Padano riserva 250 gr | Gran Soresina - Salt black 320 gr| Nicolas Vahé 
- Stemless wijnglas 45 cl | Luigi Bormioli

Met dit luxe kerstpakket 
zet je de lekkerste 
Italiaanse maaltijd voor 
aan je gasten. Prachtige 
kwaliteitsproducten met 
een geweldige smaak! 
Alles voor een zeer 
geslaagde kerstavond. 

€ 59,95,- excl. btw

€ 65,55,- excl. btw

Black chili orange 60 gr | P-stash
Chips truffle & salt 120 gr | Fox Italia
Stemless wijnglas 45 cl | Luigi Bormioli
Rode wijn El Versatil 750 ml | Bodegas Amanovo 
Rode uien dip 45 ml | Voets specialiteiten 
Schaaltje Marvelous klein 9 x 4 cm | Gusta
Schaaltje Marvelous groot 12 x 4,5 cm | Gusta 
Ansjovis olijven 350 gr | La Masrojana 
Pepercrackers 75 gr | Verduijn’s
Fuet naturel flowpack 150 gr | Serra de Rodes 
Kaas zwarte peper | Wijngaard Affineurs
Tapasplank 22 x 40 x 1,8 cm | Senza



Wintertime 
€ 48,70,- excl. btw (advies ver-
koop)

Winter time
€ 46,40,- excl. btw

Witte wijn 750 ml | Quinta do casal monteiro
Plaid stone grey 130 x170 cm | B-living
Chips white truffle 130 gr | Quillo 
Showerfoam oh la la 200 ml  | The Giftlabel
Hair & body 200 ml | Kaerel skin care
Blonde dorst bier 33 cl | Brouwerij Dorst

Hello,December
€ 77,25- excl. btw

Witte wijn 750 ml | Quinta do casal monteiro
Zwarte knoflook zout 100 gr |Zeeuwsche Zoute
Olijfolie extra vergine 250 ml | Cretan Mythos bio
Krokant citroen koekjes 100 gr |  Stephen Destrée 
Black chili orange 60 gr | P-stash
Chocolade gin tonic 80 gr | Coco chocolatier Tapas
Ansjovis olijven 350 gr | La Masrojana  
Tapasplank 22 x 40 x 1,8 cm | Senza
Chips white truffle 130 gr | Quillo
Tea infuser | Nicolas Vahé
Zwarte spaghetti 250 gr | Filotea
Jasmijn groene thee 50 gr | De Eenhoorn
Blonde dorst bier 33 cl | Brouwerij Dorst 
Basilicum Pesto 130 gr | ido
Parmezaan wafels 75 gr | Verduijn’s

Een pakket waar je alle kanten mee uit kan. Er zit voor 
iedereen wel iets in om de winter time door te komen. 
Verzorgingsproducten, bier, wijn, en een lekkere warme 
plaid tegen de kou.

Een zeer compleet kerstpakket om 
mee te koken. Erna afsluiten met een 

lekkere borrelplank dat klinkt toch 
fantastisch!



Hello, december
€ 77,25,- excl. btw

Wintertime
€ 46,40,- excl. btw

€ 129,30,- excl. btw

Ho ho ho

Ho ho ho
€ 129,30- excl. btw

Ho ho ho, met dit kerstpakket zorg je 
er zeker voor dat je werknemers er 
warmpjes bijzitten met de feestdagen. 
Een goed gevuld kerstpakket met maar 
liefst 23 items waardoor je aan het 
uitpakken blijft... 

Witte wijn 750 ml | Quinta do casal monteiro - Hair & body 200 ml | Kaerel skin care - Plaid stone grey 130 x170 cm | B-living - Prosecco gums 50 gr | 
Vinoos - Soul mate 250 gr | Bocca coffee - Honing drop 200 gr | Klepper & Klepper - Blonde dorst bier 33 cl | Brouwerij Dorst - Chocolade gin tonic 80 gr | 
Coco chocolatier - Cold drip Brazil 125 ml | Bocca coffee - Zwarte knoflook zout 100 gr |Zeeuwsche Zoute - Zwarte spaghetti 250 gr | Filotea - Olijfolie extra 
vergine 250 ml | Cretan Mythos bio - Basilicum Pesto 130 gr | ido - Ansjovis olijven 350 gr | La Masrojana  - Showerfoam oh la la 200 ml  | The Giftlabel - 
Chips white truffle 130 gr | Quillo - Black chili orange 60 gr | P-stash - Limoncello room likorette 100 ml | Wajos - Jasmijn groene thee 50 gr | De Eenhoorn 
- Tapasplank 22 x 40 x 1,8 cm | Senza - Krokant citroen koekjes 100 gr | Stephen Destrée - Nicolas Vahé | Tea infuser - Parmezaan wafels 75 gr | Verduijn’s



Personalisatie
Liever zelf een luxe kerstpakket 
samenstellen? Of wil je graag je 
kerstpakketten personaliseren?

Bij un-wrapped kun je op verschillende 
manieren je bedrijfsidentiteit in je 
kerstgeschenken verwerken. Neem 
tijdig contact met ons op voor de 
mogelijkheden. 

Heb je zelf al het perfecte geschenk in 
gedachten? Mooi! Dan kunnen we voor 
jou aan de slag. Zo niet, zet ons dan aan 
het werk om jou een passend voorstel 
te doen.

hello@un-wrapped.com
+31 (0)6 42856852

Levering
Keuze uit verschillende verzendopties!

Wil je de kerstpakketten zelf 
ophalen, verzenden naar meerdere 

thuisadressen, of een palletzending 
laten bezorgen bij je bedrijf? 

Dat is geen probleem, wij verzorgen 
de logistiek, verpakken elk 

relatiegeschenk met zorg en maken 
het af met een persoonlijk kaartje. 

Laten we kijken of we een goede 
match zijn!

39 B x 29 D x 12.6 H CM

39 B x 29 D x 23,2 H CM

35 B x 24 D x 23 H CM

Maak je kerstpakket extra bijzonder! 
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