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Wij �ganis�en een K�stm�kt v�r uw p�s�eel.
          Het alt�natief v�r het K�stpakket. 
Hoe werkt het?
In uw regio wordt een locatie gekozen waar één à twee weken voor kerstmis een markt wordt opgebouwd met totaal 
7 kramen waar uiteenlopende producten worden getoond. Ook is er de mogelijkheid om op uw eigen locatie deze 
markt plaats te laten vinden. Tijdens deze dagen is uw personeel welkom, dit kan ‘s middags maar ook ’s avonds. 
Zij krijgen dan vooraf een aantal dukaten ter beschikking volgens die een waarde vertegenwoordigen die wij met u 
hebben afgesproken. Voor deze dukaten kan men één of meerdere kado’s uitzoeken die als alternatief voor het 
kerstpakket kunnen dienen. U heeft geen rompslomp en uw personeel is tevreden omdat ze zelf een keuze kunnen 
maken en het kado ook ter plekke kunnen uitkiezen.

Het is mogelijk om met de locatie af te spreken om ook een drankje te schenken. Hiervoor worden wel extra kosten 
berekend.

Wat krijgt u:
• Boodschappentas voor de kado’s voor alle personeelsleden
• 7 kramen met uiteenlopende geschenken (zie hiervoor de volgende pagina’s) gebaseerd op onze jarenlange 
 ervaring
• Tevreden personeelsleden

Mochten er personeelsleden niet kunnen op deze dagen dan wordt hiervoor een traditioneel kerstpakket geleverd.
Organisatie ligt in handen van “Even iets anders” en u steunt daardoor ook het goede doel. Deze kerstmarkt valt 
dan ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO.

Informatie: St. Dat Kan Ik Ook / Even iets anders, Oordeelsestraat 24, 5111 PB Baarle-Nassau
   telefonisch te bereiken onder nummer  06 54 22 60 36
    e-mail: info@evenietsanders.nl



Goede doelen artikelen, getekend door mensen met een verstandelijke beperking.
Leuk en praktisch. Laat deze kraam u verrassen!

Kado’s met een b�dschapKado’s met een b�dschap



Kraam met diverse artikelen uit de hele wereld 
ter bevordering van de eerlijke handel.

W�ld Fa� TradeW�ld Fa� Trade



Let’s stay at home!
Kraam met decoratieve artikelen voor in huis.

H�e & LivingH�e & Living



Sieraden, Sjaals met een verhaal en modieuze tassen. 
Kom en ontdek het verhaal. Ook de mannen vergeten wij niet!

Tassen, Shawls en Si�adenTassen, Shawls en Si�aden



Wijn en drankenWijn en dranken
Een drankje hoort bij de Kerst. Lekker eten gecombineerd met een heerlijk wijn of een mooie glas bier.
Wij bieden een ruime keuze aan wijnen en andere dranken welke geselecteerd uit alle delen van de wereld.



“Het is niet ons doel om schoonheid te verkopen, maar om jou een goed gevoel te geven”
Ontdek de wereld van Rituals en laat je verrassen. 

RitualsRituals



Koken is in! Kijk maar naar alle TV programma’s.
In deze kraam is een ruim assortiment voor de keuken te vinden

Kitchenw�eKitchenw�e



B�s will be b�sB�s will be b�s
Een kraam vol stoere producten voor de mannen
en natuurlijk ook voor de vrouwen ;)



Wij wensen jullie iets goeds, iets lekk�s, iets geks, iets gekk�s, 
iets a�digs, iets liefs, ma� hoe dan �k, iets positiefs!

V�as uw p�s�eel met een echte K�stm�kt
en laat ze hun eigen K�stcadeau uitkiezen.


