Betalingen kunnen
contant/pin in de
winkel, of na factuur
per bank
of creditcard.

Geef cadeau's die
gegarandeerd in
de smaak vallen

Iedereen blij

Heeft u vragen over de Cadeaulijst, neem
dan even contact met ons op.

een
kwestie
van
smaak
Kitchen2Table

Kruittorenweg 4 • 3441 AV Woerden
tel 0348 412 465 • fax 0348 419 694
E-mail info@kitchen2table.nl
www.kitchen2table.nl

de ultieme
cadeaulijst

Op een feest wil iedereen
graag cadeaus waar je wat
aan hebt. Daarom bieden
wij u de Kitchen2Table
“Cadeaulijst”
de perfecte manier voor
gevers om met een
gegarandeerd goed
cadeau aan te komen.
En voor de ontvanger is er
de zekerheid dat het voor
alle gasten gemakkelijk is
om welkome,
nuttige en vooral leuke
cadeau's te vinden.

de ultieme
cadeaulijst

Geef cadeau's
die gegarandeerd
in de smaak vallen

Het leuke van een
Cadeaulijst
U bent graag bereid veel
tijd, aandacht en geld te
besteden aan een dag
die heel belangrijk is.
U doet moeite voor een
geschikte locatie, vervoer, kleding en de
muziek. Daarom is het
ook belangrijk dat u
denkt aan de gast die
graag iets leuks en welkoms wil geven. Geld in
een envelopje is dan iets
afstandelijks; zonder
gevoel! Maar als je een
cadeau kunt geven waarvan je weet dat de ontvanger er heel blij mee is,
dan heeft zo'n cadeau
een meerwaarde. Voor
de gever is het bedrag
dan opeens
nauwelijks belangrijk.
Want in plaats van €10.in een envelop, besteed
vrijwel iedereen liever
€19.50 voor iets waar
een ander echt plezier
van heeft.

Slim en gemakkelijk
De Cadaeulijst van Kitchen2Table is
ideaal bij verlovingen, huwelijken,
speciale verjaardagen, 12/25 jarige
huwelijksfeesten, jubilea en andere
speciale gelegenheden. Bovendien
kunt u de lijst prima gebruiken als u
zelf een bijzonder servies wilt gaan
sparen.De slimste manier om de
Cadeaulijst te gebruiken is door
ruim van te voren een afspraak met
ons te maken, om de lijst samen te
stellen. Met een van onze lifestyleadviseurs bepaalt u welke artikelen
op de lijst komen. Die artikelen
worden dan alvast besteld en apart
gezet, zodat uw gasten zeker zijn
dat wat ze willen geven er ook is!
Wij adviseren om de lijst écht
compleet te maken, dus met
geschenken in zowel de lage als
hoge prijsklassen. Zo kunnen zoveel
mogelijk gasten (zelfs de kleintjes)
een voor hen passend cadeau voor
u kiezen. In de praktijk zal uw
Cadeaulijst al ver voor het feest z'n
diensten bewijzen en ook na het
feest behoudt hij z'n nut.
U kunt de lijst verder aanvullen en
zo uw keuken, eetkamer en interieur
completeren in de door u gekozen
stijl. Vanzelfsprekend houdt
Kitchen2Table de Cadeaulijst
zorgvuldig via onze website bij.
Op deze website kunnen uw gasten
- via internet - bovendien
gemakkelijk de lijst bekijken en hun
cadeau bestellen.
Op de feestelijke dag zorgen wij
ervoor dat alle cadeau's mooi zijn
ingepakt.
In overleg maken wij zelfs een
mooie cadeautafel waarop alle
cadeau's (met op kaartjes de naam
van de gevers) staan uitgestald.
Ook krijgt u van ons een lijst met
wie wat geven heeft, zodat u na
afloop uw gasten makkelijk kunt
bedanken.

*

Laat het uw
gasten weten

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat
uw gasten weten, dat u een
Kitchen2Table Cadeaulijst heeft.
Wij speciaal hiervoor kaartjes laten
maken. U kunt die bij de uitnodiging
meesturen. En heeft u voor uw feest

*

een ceremoniemeester, dan is hij of zij
de aangewezen persoon om uw gasten
hierover te informeren.

Als u uw Cadeaulijst opgeeft
krijgt u van Kitchen2Table een
leuke attentie

een
kwestie
van
smaak

Cadeaulijsten worden steeds
populairder, want iedereen wil graag
een echt leuk en
welkom cadeau geven.

