Van een pennetje
tot kerstpakket…
Bij Onno Terlouw van Harvest Promogifts kun je terecht voor
relatiegeschenken, zo breed als je maar kunt bedenken. In zijn
bedrijfspand in de Stormpolder is de showroom inmiddels helemaal in kerstsfeer, dus ondernemers: kom snel shoppen voor
de mooiste kerstpakketten.

Onno is een man met passie voor zijn bedrijf. Vol enthousiasme
vertelt hij over de producten die hij verkoopt. Of het nu gaat over dat
pennetje, waar je bedrijfslogo op gedrukt wordt, of over de werkkleding die hij levert. Vanaf het eerste gesprek tot aan de levering
van het eindproduct heeft jouw opdracht zijn persoonlijke aandacht.

Spannend is het wel

Onno: “Van huis uit heb ik altijd in de handel gezeten. Soms moet
ik mij letterlijk de blubber werken, met veel klein goed. Maar vele
kleintjes maken het ook groot en het blijft leuk. Geen dag is hetzelfde. Harvest Promogifts is afhankelijk van klanten en leveranciers en
dat maakt het spannend. We hebben te maken met deadlines voor
bijv. beurzen en open dagen. Alles is geregeld en dan is het: ‘Oh, we
moeten ook nog reclamemateriaal’. Dus worden wij ingeschakeld.
De klanten rekenen erop dat ik het regel. Gelukkig lukt dat ook,
maar als het eindproduct ‘last minute’ binnenkomt is dat toch wel
even een dingetje. Het moet direct goed zijn, want morgen is te laat.”
Grote bedrijven zoals Kruidvat, Trekpleister, Bison Kit, KNRM, Falck
en Belfor zijn klant bij Harvest voor hun promotiemateriaal. Ook

bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf behoren tot de klantenkring van Harvest Promogifts.

Zelf shoppen in de kerstshowroom

Verras je werknemers met een kerstpakket van Harvest. Onno: “Wij
verkopen standaardpakketten, maar ook maatwerk. In onze sfeervolle showroom kun je zelf je pakket samenstellen met versproducten, food, non-food, precies zoals jij het wilt. Bestel wel tijdig, nu is
de tijd, dan kunnen wij aan alle wensen voldoen.”

Nog een familiebedrijf

Harvest Promogifts is een familiebedrijf dat dateert van 1997.
Moeder komt elke dag de lunch verzorgen en echtgenote en dochter
maken zich ook verdienstelijk in het bedrijf. Tijdens de kerstperiode worden alle handen uit de mouwen gestoken en komen jaarlijks
vaak dezelfde mensen meewerken.
Wil je een leuk geschenk voor je bedrijfsrelaties of promotiemateriaal, compleet met tekst en/of logo of wil je jouw logo op de werkkleding? Maak kennis met Harvest Promogifts!
Vooral niet vergeten: Dit jaar blije werknemers met een supergoed
kerstpakket.
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