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Opvallen op 
het juiste moment

Het geven van een mooi en uniek cadeau is het leukste om te 
doen! Aan je relaties, je klanten en je team. 

Daarvoor is er Geef een Wow, een webshop vol 
relatiecadeaus die écht opvallen. Voor een onvergetelijke 

indruk – in te zetten op de leukste momenten. 
Blader verder in deze brochure, maak kennis met onze 

bijzondere Aftelkalenders en luxe Giftboxen 
én de momenten om ze te geven. 

Kortom, laat je inspireren voor het geven van een Wow!

Geef een Wow
Team
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Maak van het WK
jouw moment!
Thuis, in de kroeg of op het plein: tijdens het WK zitten 

we met z’n allen voor de televisie en kleurt het land 

oranje. Met onze WK-Aftelkalender tel je samen af naar 

de aftrap én zorg je op een originele manier voor nog 

meer verbinding en plezier. Ook leuk als uitnodiging 

voor een WK-pool om collega’s, klanten en relaties te 

activeren om mee te spelen. Je valt gegarandeerd op 

met je communicatie!

Klaar voor het WK
Met de cadeautjes in de Aftelkalender ben je klaar 

voor de eerste wedstrijd van Oranje! En achterop vind 

je het complete speelschema. Dat maakt de kalender 

leuk én handig! We voorzien de Aftelkalender met jouw 

persoonlijke branding. Zoals eigen tekst, logo en QR-

code naar een WK-pool naar keuze! 

Jouw eigen WK-moment
Wil je een écht unieke WK-kalender met cadeautjes  op 

maat? Dat kan! Neem contact met ons op, dan werken 

we jouw idee samen uit.

Ideeën voor het WK

Stuur het wedstrijdschema in je eigen huisstijl

Activeer collega’s of relaties voor je eigen WK-pool

Tel samen af naar de eerste wedstrijd van Oranje

WK

Ontdek ‘m online      
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Aftellen naar het gezelligste 
moment van het jaar
Het vinden van het perfecte kerstgeschenk, het blijft 

een uitdaging! Wil je wegblijven van de standaard 

cadeaus en eens niet een wijnfles, kerstpakket of 

cadeaukaart geven? Ga voor een echt opvallend 

kerstcadeau die past bij jouw thema en branding: 

de Aftelkalender!

Klassiek of feestelijk op maat
Kies je een klassieke adventskalender met 24 vakjes 

en in ieder vakje een Tiny Tony’s? Of ga je voor een 

Aftelkalender met een feestelijk thema, zoals ‘thuis’, 

‘spelletjes’, ‘oud & nieuw’ of ‘goede voornemens’? 

In de vakjes van de kalender komen passende 

cadeautjes, een cadeaukaart en/of een unieke 

cadeaucode. Op de deurtjes en in de vakjes is 

er ruimte voor teksten en/of QR-codes en op 

de achterkant plaats je een eigen persoonlijke 

kerstboodschap! Hoe vul jij ‘m in?

Jouw eigen branding
Deze vrolijke adventskalender, ontworpen door Lisa 

Winters, heeft 24 vakjes en is gevuld met mini Tony 

Chocolonely’s. We voorzien de kalender van jouw 

branding, zoals logo’s en teksten. Bestel vanaf 10 stuks 

via GeefeenWow.nl.

Ideeën voor kerst

Aftellen met een klassieke adventskalender

Aftellen naar het kerstdiner met je collega’s

Het nieuwe jaar goed beginnen met je klanten

Aftelkalender in eigen ontwerp voor de verkoop

6

Kerst

Ontdek ‘m online      
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Unieke cadeauscadeaus       voor bijzondere 
momenten. Leuk om te geven, nog  
leuker om krijgen. Zo valt       je boodschap 
op en maak       je een onvergetelijke 
indruk bij collega’s, klanten en relaties

8 9
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Niet zomáár 
een bedankje
Als je iemand bedankt, dan wil je dit toch op een 

verrassende manier te doen! Wie je ook wil bedanken 

of waarom, de Aftelkalender gaat verder dan een 

kaartje of een bos bloemen. Je kan ‘m vullen met Tiny 

Tony’s, maar denk ook aan themacadeautjes, zoals 

thee, bloembolletjes of stationery. Daarom noemen we 

het geen relatiegeschenk, maar een relatiecadeau.

Direct te bestellen
Deze vrolijke Aftelkalender met ontwerp van Mella 

Mella vind je op GeefeenWow.nl en bestel je vanaf 

10 stuks. We voorzien de Aftelkalender van jouw 

branding, zoals logo en tekst zodat je ‘m direct kan 

inzetten.

Bedankje op maat
Wil je een eigen bedankt-kalender samenstellen met 

een ontwerp en/of cadeautjes op maat? Ook dat kan! 

Neem contact met ons op, dan werken we jouw idee 

samen uit.

Ideeën om te bedanken

Als een collega afscheid neemt

Bij een mooie teamprestatie

Als bedankje voor een grote bestelling

Bij het afsluiten van een nieuw contract

Bedankt

Ontdek ‘m online      
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Fitter leven, 
maak er een uitdaging van!
Je team in beweging krijgen was nog nooit zo 

makkelijk met deze Aftelkalender! In de vakjes vind je 

7 challenges om collega’s te motiveren fitter te leven, 

fysiek én mentaal. Want als je team lekker in z’n vel 

zit, presteert het beter en vergroot je de duurzame 

inzetbaarheid van het hele bedrijf. 

Samen aan de slag
Motiveer je personeel om 7 weken lang - samen én op 

een speelse manier - aan de slag gaan met challenges 

die passen bij jouw organisatie. In de Vitaliteits-

kalender vind je oefeningen en cadeautjes die passen 

bij de uitdaging. Je kan natuurlijk ook je eigen ontwerp, 

thema’s en cadeautjes bedenken!

Jouw eigen motivatiekalender
Ook aan de slag met vitaliteit? We voorzien deze 

Aftekalender van jouw branding, zoals logo en tekst 

zodat je ‘m direct kan inzetten, al vanaf 10 stuks. 

Heb je zelf een idee om jouw team te motiveren? 

Wij werken dit graag samen met je uit!

Ideeën om te motiveren

Ontdek ‘m online      

Introduceer als sportschool 7 nieuwe oefeningen

Geef tips voor meer ontspanning

Daag collega’s uit om meer te bewegen

Werk samen aan een betere werkprivébalans

Vitaliteit
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Samen aftellen
naar een mijlpaal
Heb je een belangrijk moment te vieren met je bedrijf? 

Met een Aftelkalender heb je een hele originele 

binnenkomer! Of het nu gaat om een uitnodiging, 

feestweek of lancering. Door af te tellen maak je iedere 

actie of evenement top of mind! En met een ontwerp op 

maat - geheel in de huisstijl van je bedrijf - zorg je voor 

herkenning en een nog beter resultaat. Win-win dus!

Case: 10 jaar Butik Alkmaar  
Butik Alkmaar bestaat 10 jaar en viert dat met deze 

feestelijke Aftelkalender. In de 7 vakjes vind je telkens 

een nieuwe, originele feestaanbieding, zodat klanten 

7 weken lang een hele goede reden hebben om naar de 

winkel te komen.

 

Unieke actie of mijlpaal te vieren?
Vier je binnenkort een mijlpaal met je bedrijf of heb 

je een speciale actie die zeker moet opvallen bij je 

klanten of relaties? We denken graag mee hoe je de 

Aftelkalender inzet voor jouw evenement! 

Ideeën voor jouw evenement

Aftellen naar het jubileum van je bedrijf

Als uitnodiging voor een bedrijfsevenement

Tel af naar een productlancering

Geef een sneak preview van je rebranding

Evenement

Ontdek ‘m online      
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Ontdek nog
meer moois
om te te geven

16 17

Bekijk de inspiratie

Naast die unieke Aftelkalenders vind je bij Geef een Wow 
nóg meer bijzondere cadeaus om aan collega’s, relaties 
of klanten te geven.



18 19

Jouw Tony’s Chocolonely 
mooi versturen
Er zijn zoveel momenten te bedenken om 

gepersonaliseerde Tony’s Chocolonely als geschenk 

te geven. Met een Giftbox wordt het geven van jouw 

chocoladecadeau echt bijzonder!

Ontwerp je eigen wikkel
Je ontwerpt of upload jouw eigen wikkel in de 

Chocoshop van Tony’s Chocolonely. Vervolgens drukt 

Wihabo de wikkels, verpakt de repen én verzendt ze in 

de leukste Giftboxen van Geef een Wow. 

Giftbox op maat
De Giftbox is er voor een, twee of drie 

(gepersonaliseerde) Tony’s Chocolonely repen. 

Ontwerp de Giftbox zelf in de stijl van je bedrijf met 

behulp van de handige templates óf kies een van de 

leuke ontwerpen op GeefeenWow.nl. We voorzien de 

Giftbox graag van jouw bedrijfslogo en/of tekst!

Vraag een offerte aan
Op GeefeenWow.nl vraag je vrijblijvend een offerte aan 

voor een Giftbox op maat. 

Ideeën voor jouw Giftbox

Feliciteer collega’s of relaties met hun verjaardag

Nodig klanten uit voor een open dag

Verras relaties met een persoonlijk kerstgeschenk

Bedank je personeel voor hun inzet

Giftboxen

Ontdek ‘m online      
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Jouw Geef een Wow 
op maat 
Op GeefeenWow.nl vind je verrassend leuke 

ontwerpen die je zó kan bestellen, vanaf 10 stuks. Alle 

relatiecadeaus van Geef een Wow zijn naar wens aan 

te passen. Zo geef je altijd een verrassend geschenk 

in de huisstijlkleuren én met het logo van jouw bedrijf. 

Stuur ons  jouw wensen, kleurenpalet, logo en teksten 

en wij doen de rest! 

Eigen ontwerp
Lever je een liever een eigen ontwerp aan? Ook dat 

kan! Met onze templates maak je jouw Aftelkalender 

of Giftbox helemaal op maat. Met eigen vakjes, of op 

basis van onze standaard formaten en vakjes. Aan jou 

de keuze! 

Op maat

Download de templates   

Kalenders

Giftboxen

7 vakjes
21 x 29 cm
brievenbuspakket

24 vakjes
25 x 35 cm
brievenbuspakket

7 vakjes
39 x 59 cm
pakketpost

1 reep
14 x 20
brievenbuspakket

2 repen
20 x 24 cm
brievenbuspakket

3 repen
21 x 32 cm
pakketpost
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Makers van 
verrassende relatiecadeaus
Bijzonder drukwerk, lekkere chocola en een flinke 

dosis creativiteit. Uit die combinatie ontstond in 2019 

de allereerste Aftelkalender: een nieuwjaarsgeschenk 

voor klanten van Wihabo, gevuld met Tiny Tony’s, 

om af te tellen naar het nieuwe jaar. 

Een onvergetelijke indruk
Het jaar daarop maakten we de Aftelkalender ook voor 

andere klanten, zoals Microsoft, Vodafone, Envida en 

DRN. Allemaal met hun unieke ideeën en branding. En 

allemaal gaven ze een ‘Wow’ bij de ontvanger. Vanuit 

dit gevoel van verbinding is Geef een Wow ontstaan; 

een webshop met écht unieke cadeaus die een 

onvergetelijke indruk maken op jouw collega’s, klanten 

of relaties.

Ruim 35 jaar ervaring
Achter Geef een Wow staat Wihabo, een drukkerij 

uit Geffen met ruim 35 jaar ervaring in de wereld 

van drukwerk, verpakkingen en relatiegeschenken. 

Al jaren drukken, verpakken én versturen zij de 

gepersonaliseerde wikkels voor Tony’s Chocolonely 

en voor Tintelingen maken ze ieder jaar bijzondere 

kerstgeschenken met unieke codes. 

Ontdek alle mogelijkheden 
van Geef een Wow
Op GeefeenWow.nl ontdek je alle mogelijkheden voor 

het geven van jouw unieke cadeau. Kies uit de leukste 

ontwerpen of maak ‘m op maat in je eigen branding! 

Wat je wens ook is, we denken graag met je mee!

Geef een Wow
De makers van
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