Kerstpakket voor elk budget op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
De feestdagen en het einde van het jaar naderen met rasse schreden. Veel bedrijven willen speciaal voor
de feestdagen hun personeel en misschien ook wel hun zakelijke relaties traditiegetrouw verrassen met
een leuk Kerstpakket.
Wat is er nu leuker dan een “op maat” gemaakt Kerstpakket met alleen maar leuke en bruikbare
producten? Neem vrijblijvend contact op met Ad en Tineke's Dagwinkel in Schoonrewoerd en vraag naar
de mogelijkheden.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zelf naar onze Dagwinkel komen om het Kerstpakket mee samen te
stellen, of u kunt uw wensen telefonisch of per mail aan ons doorgeven.
Zo bent u er zeker van dat het een waardevol en vooral bruikbaar pakket is, met uw eigen persoonlijke
inbreng. Natuurlijk is het ook mogelijk om door ons een pakket te laten samenstellen. Het bedrag en
eventuele thema kunt u dan aan ons doorgeven en dan maken wij een leuk voorstel. Wij zorgen er dan voor
dat de pakketten op het afgesproken tijdstip voor u gereed staan, of zelfs bij u afgeleverd worden.
Wilt u iets van uw eigen bedrijf toevoegen aan het pakket? Geen probleem! Wij pakken het gewoon mee in!
Wij verkopen ook veel producten uit de eigen streek. Van hardwerkende kleine zelfstandige ondernemers,
die hun producten met veel liefde en passie voor het hun vak produceren. Eind november krijgen we ook
de eerste produkten uit de “Heerlijkheid Vijfheerenlanden” te weten appel-perenstroop en appelperensap. Dit zijn ook erg leuke producten om rond de feestdagen cadeau te geven.

Tip: Een Kerstpakket kan bij ons ook in combinatie met een leuke waardebon!
Wij helpen u graag,
Dagwinkel Schoonrewoerd
Ad en Tineke de Jong en medewerk(st)ers
Dorpsstraat 11
4145 KA Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641202
Mobiel: 06-13422933
E-mail: info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
Openingstijden:
Maandag
8.00 - 19.00 uur
Dinsdag
8.00 - 19.00 uur
Woensdag
8.00 - 19.00 uur
Donderdag 8.00 - 19.00 uur
Vrijdag
8.00 - 20.00 uur
Zaterdag
8.00 - 16.00 uur
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Wij verzorgen óók

