
        
Voor al je 

  Paasgeschenken 

     g
a je naar 

silviabruin.nl

www.silviabruin.nl

Het is weer bijna pasen en dus wordt het tijd om na te 
denken over welke cadeaus je je medewerkers 

voor deze feestdag kunt geven.

Van met chocolade gevulde eieren tot speciale pakketten die rechtstreeks 
door de brievenbus worden bezorgd, er is een overvloed aan opties 

beschikbaar voor diegenen die hun waardering willen tonen. 

Wilt u meer informatie over een product in deze folder? Klik dan op de foto 
en u wordt doorgestuurd naar het gekozen geschenk op onze website.

Vrolijk PasenVrolijk Pasen

https://bit.ly/3HNELwu
http://bit.ly/3XdAuIi


www.silviabruin.nl

Origineel vogelhuis met paaseitjes Vogel voedersilo met paaseitjes 

Eikelsilo gevuld met paaseitjes Vogel voedereikel met paaseitjes

Wij helpen u graag om het perfecte Paasgeschenk te vinden.
Ideaal voor uw medewerkers als blijk van waardering!

Kijk voor inspiratie en ons
complete assortiment: 

Vrolijk Pasen

Voor de tuin

http://bit.ly/3JKlJcV
http://bit.ly/3wZtnbP
http://bit.ly/3XdyEHo
http://bit.ly/3jC9pAD


Chocolade

Paasfiguren mix groen Paasfiguren mix geel Paasverrassing 4 stuks

Gewoon leuk

Luxe mix Paasstijl Gouden Paasei in doos Luxe letter Paasstijl

Stoepkrijt 
    paaseitjes
         origineel 
            geschenk

Kijk voor informatie en actuele prijzen op www.silviabruin.nl

3D sleutelhanger of USB stick 
in Paasontwerp of eigen logo

http://bit.ly/3HK8QwV
http://bit.ly/3DPOscl
http://bit.ly/3JOSLZq
http://bit.ly/3YvtRC9
http://bit.ly/40D7fSc
http://bit.ly/3YdrX9p
http://bit.ly/40EeSYg
https://bit.ly/40FFdVV


Vrolijke Verrassings Paas toilettas Verrassingstas Pasen met Tony’s

Wij hebben verschillende pakketten voor u samengesteld. 
Daarnaast kunt u ook brievenbuspakketten laten bezorgen.

Paaspakketten

Brievenbuspakketten

Kijk voor informatie en actuele prijzen op www.silviabruin.nl

Leuk Paasgeschenk 
door de brievenbus

Luxe Paaspakket 
door de brievenbus

Vrolijk Pasen pakket met heerlijke chocolade

http://bit.ly/3x3WmuR
http://bit.ly/3I6ldor
http://bit.ly/3YqK9Mu
http://bit.ly/3x5ktcC
http://bit.ly/3jEG2Og


Duurzame waterfles met Paaseitjes Fijne Pasen verrassings toilettas 

Wij hebben verschillende pakketten voor u samengesteld. 
Daarnaast hebben we diverse originele Paasgeschenken.

Paaspakketten

Originele geschenken

Kijk voor informatie en actuele prijzen op www.silviabruin.nl

Waterdichte telefoonhoes
gevuld met heerlijke

Paas lolly

Salade beker gevuld 
met paaseitjes en 

Tony’s Chocolonely reep 

Anti-stress 
kip met logo

http://bit.ly/3XdAuIi
http://bit.ly/3x3WmuR
http://bit.ly/3YafoM1
http://bit.ly/40Aqb3T
http://bit.ly/3YyAMKD



