HIER VIND JE ONS

Inpak Tips & Tricks Meer voor mannen!

Een cadeau krijgen is leuk, maar wordt nóg leuker met een mooie geschenkverpakking. Maak eenvoudig zelf een
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mooie Vaderdagcadeauverpakking met deze handig Tip & Trick. Met liefde verpakt, speciaal voor alle stoere en
stijlvolle vaders.
Wat heb je nodig?
•
LOVLY® cadeaupapier
‘Triangle’ zilver
•
Een vel zwart zijdevloeipapier
•
Koperkleurig cadeaupapier
•
LOVLY® etiket ‘A gift for you’
zwart/koper
•
Zwart lint
•
Schaar

Tip! Maak het uitpakken nog leuker
en spannender door het pakje in een
sierlijke geschenkdoos te stoppen.
In dit voorbeeld is gekozen voor de
LOVLY® geschenkdoos
‘Triangle’ koper.

Wat moet je doen?
1. Pak het cadeautje in met het
koperkleurige inpakpapier
2. Vouw een strookje LOVLY®
cadeaupapier van ca.
10*30cm op tot een harmonica
3. Bind het lint strak om het pakje
en knoop dit vast. Zorg dat je wat lint overhoudt.
Hiermee maak je het ‘harmonicastrikje’ vast
aan het pakje.
4. Trek de harmonicavorm een beetje uit.
5. Plak het etiket over het lint. Dit ziet er niet
alleen strak uit, maar zorgt er ook voor dat het
lint goed blijft zitten.

Inpakworkshop
Volg één van de inpakworkshops, voor nóg meer verrassende inpak Tips & Tricks. Wees er snel bij
want vol = vol! Kijk op corporate.paardekooper.nl voor een inpakworkshop bij jou in de buurt.
Natuurlijk kun je ook kiezen voor een maatwerk inpakworkshop. Of wat denk je van een handige
inpakmanual of inpakinstructiefilm? Medewerkers beschikken na afloop over de juiste handvatten om
elk product van een originele cadeauverpakking te voorzien, passend bij de uitstraling van jouw bedrijf.
Kijk op www.wrappidup.nl voor meer informatie.

Opvallen met WrappIDup
Op zoek naar meer naamsbekendheid
of kan jouw imago wel een boost
gebruiken? De verpakking is een
bewezen marketingtool.
Onder de noemer WrappIDup bieden
wij verschillende producten en
diensten, waarmee je (nóg) meer uit
je verpakkingsassortiment kunt halen.
Van een inspirerende inpakworkshop
tot het ontwikkelen van een nieuw
compleet nieuwe verpakking.
Wij denken graag met je mee, van
eerste schets tot productie. Laat je
inspireren door onze mogelijkheden
op wrappidup.nl.

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten
voorbehouden. Al onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de K.v.K. te
Amsterdam, welke u op verzoek worden toegezonden.

