
Het ideale 

Kerstgeschenk
 “Rond de kerst worden

 twee keer zoveel gadgets besteld!”

Deze gadgets willen
 je relaties hebben!

Get inspired!
De allernieuwste trends
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Je zou het eigenlijk gewoon eens moeten doen, omdat 
het kan. Zo aan het einde van het jaar; surfen op 

misschien wel ’s lands bekendste advertentiewebsite. 
Rondom de kerstdagen vind je namelijk de meest 

hilarische advertenties op Marktplaats. Elk jaar 
weer worden de meest uiteenlopende afdankers 

aangeboden, eigenlijk bedoeld als onvergetelijke blijk 
van waardering. 

Neem het familiebordspel van verkoper X, die verre 
weg van spelletjesmens is. Of de zak met Espresso 
Aficionado koffiebonen, die volgens de advertentie 

ook prima dienst doet als deurstopper. Opvallend feit 
is dat deze periode de producten vaak gratis worden 

aangeboden, al dan niet tegen een gereduceerd 
tarief. Want rechtstreeks bij het grof vuil, komt de 

kerstgedachte ook niet ten goede natuurlijk. 

Eerlijk is eerlijk, ook wij hebben wel eens een collega 
betrapt. Neem David (sorry David), die zijn robot 

stofzuiger nou ook niet je-van-het vond. En zo stond het 
huishoudelijke hoogstandje binnen een paar uur na in 

ontvangst name al te koop. 

Heeft de baas, inkoper of assistent zo goed zijn of haar 
best gedaan om een leuk geschenk of pakket samen 

te stellen, komt je dit ter ore. De verrassing was niet 
heel groot dat David er niet warm of koud van zou 

worden. Gelukkig kon er hier smakelijk om 
gelachen worden! 

Natuurlijk willen wij ook liever dat geschenken keer op 
keer nog gebruikt worden. Daarom zochten wij voor je 

uit wat nou de ideale kerstattentie is! Want een cadeau 
waar je echt blij van wordt en dat niet dezelfde dag 

nog op het bekende platform belandt? Onbetaalbaar.

Voorwoord
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https://allgifts.nl/relatiegeschenk/gliss-witte-wijnkaraf/374835
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ontario-draadloze-oplader-met-speaker/402230
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/wijnset-in-wijnkist/374020
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/aroma-diffuser/411933
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/fit-watch/412018
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/metalen-vintage-mok-350-ml/412079
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/urban-lite-anti-diefstal-rugzak/402259
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n! Voor wie veiligheid écht op nummer 1 heeft, is de 
Bobby anti-diefstal rugzak een prachtige optie. Met de 
oprolbare sluiting en de verborgen vakken met RFID-
bescherming, blijven al jouw spullen veilig. Deze tas is  
ook leuk om te geven met goodies erin.

Iets voor in huis is altijd leuk als kerstgeschenk. 
Al helemaal als het iets is voor in de keuken. 
Handig voor het bereiden van het kerstdiner! 
Daarom doet deze kookboekstandaard 
inclusief messenset het ook zo goed.

Wat ontvang jij het lieftst 
als attentie aan het einde van het jaar?

Kookboekstandaard 
inclusief messen

18%

35%

32%

9%

Een tegoedbon (18%)

Een geldbedrag (9%)

Een kerstpakket (32%)

Een kerstgeschenk of geschenken (35%) 

Overig (6%)

Gliss witte wijnkaraf

Voor, tijdens of na het kerstdiner hoort natuurlijk ook een wijntje. 
Deze stijlvolle wijnkaraf zorgt voor sfeer aan tafel én houdt de wijn 
op smaak. Leuk om te geven met een goede fles wijn!

Bobby Urban Lite
anti-diefstal rugzak

vanaf 
    42,77

vanaf 
    24,01

vanaf 
    26,44

Werknemers en relaties ontvangen rond 
de kerst het liefst een kerstgeschenk. Maar 
wát voor geschenk krijgen ze het allerliefst? 
We hebben een top 3 voor je met de beste 
kerstgeschenken!
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32%
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https://allgifts.nl/relatiegeschenk/gliss-witte-wijnkaraf/374835
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/gliss-witte-wijnkaraf/374835
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/kookboekstandaard-inclusief-messen/394371
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/kookboekstandaard-inclusief-messen/394371
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/gliss-witte-wijnkaraf/374835
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/urban-lite-anti-diefstal-rugzak/402259
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/urban-lite-anti-diefstal-rugzak/402259


Milieuvriendelijk én modern? Die twee gaan perfect 
samen! Deze draadloze oplader met speaker van 100% 
natuurlijk bamboe is daar een ultiem voorbeeld van. 
Zet je telefoon erin en luister eindeloos naar je favoriete 
muziek! Want leeg raakt je telefoon niet zolang hij in de 
houder staat. 

De draad kwijt? Dat is oké! Want een kabel heb je niet 
nodig met deze unieke bluetooth speaker. Voor wie dat 
wel wil, zit er een USB-kabel bijgevoegd. De houtlook 
maakt de speaker helemáál een speciaal kerstge-
schenk om te geven!

Met name bij het sporten zijn deze draadloze oordop-
jes een uitkomst! Kabel in de knoop? Nooit meer! Het 
snoertje vast aan iets anders? Verleden tijd! De oordop-
jes worden geleverd in een mooie houder, die ze te-
vens oplaadt na elk rondje hardlopen of na elke fitness 
sessie!

vanaf 
    24,46

vanaf 
    22,11

vanaf 
   12,85

True draadloze
oordopjes met oplaadstation

Bluetooth luidspreker

Ontario draadloze 
oplader met speaker

Wat krijg je het liefst van je werkgever 
of relatie rond de kerst?

Keukengerei (8,6%)

Verzorgingsproducten (14,3%)

Eten- en drinkwaren (14,3%)

Woondecoratie (20%)

Gadgets (34,3%)

34,3 %

20 %

14,3

14,3

8,6 %

Laat je inspireren…
... door wat medewerkers echt willen. Uit ons onderzoek is gebleken 
dat het merendeel graag een gadget ontvangt als kerstgeschenk. 
Dus waarom nog twijfelen, geef je medewerkers een 
kerstgeschenk dat ze ook echt gebruiken.
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Can you hear
the sleigh

 bells ringing?

https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ontario-draadloze-oplader-met-speaker/402230
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/true-draadloze-oordopjes-met-oplaadstation/391635
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/bluetooth-luidspreker/406969
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ontario-draadloze-oplader-met-speaker/402230
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/true-draadloze-oordopjes-met-oplaadstation/391635
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/bluetooth-luidspreker/406969
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ontario-draadloze-oplader-met-speaker/402230


Swiss Peak luxe wireless 
10.000 mAh powerbank

Bluetooth 
speaker kerstbal

vanaf 
    34,79

vanaf 
    8,39

vanaf 
    6,13

De meest kerstige speaker!
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Je relaties verrassen met iets innovatiefs? Dan zit je 
goed, want uit onderzoek blijkt dat ontvangers van een 
kerstgeschenk het liefste een gadget krijgen!

“Naar schatting worden er rond de kerst wel twee keer 
zoveel gadgets besteld als in de rest van het jaar.” - Eva 
van Huffelen, accountmanager Allgifts

Gadgets aan de top 

Bluetooth luidspreker

vanaf 
     26,25
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VR Glasses 
Theater

https://allgifts.nl/relatiegeschenk/swiss-peak-luxe-wireless-10-000-mah-powerbank/412036
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/swiss-peak-luxe-wireless-10-000-mah-powerbank/412036
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/bluetooth-speaker-kerstbal/401897
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/vr-glasses-theater/390324
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/bluetooth-speaker-kerstbal/401897
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/fit-watch/412018
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/fit-watch/412018
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/vr-glasses-theater/390324


Home isn’t 
a place, it’s 
a feeling!

vanaf 
    25,16

vanaf 
    8,09

vanaf 
    5,83

Aroma diffuser

Teako theepot

SENZA Hyacinth Shallow Basket 
with Handles XL

SENZA Bamboo Etagere

De mooiste woondeco,
voor jou geselecteerd.
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vanaf 
    6,84

Stories vilten bord

vanaf 
    6,63

https://allgifts.nl/relatiegeschenk/aroma-diffuser/411933
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/senza-bamboo-etagere/603833
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/teako-theepot/384265
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ontario-draadloze-oplader-met-speaker/402230
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/teako-theepot/384265
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/senza-hyacinth-shallow-basket-with-handles-xl/603831
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/senza-bamboo-etagere/603833
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/senza-hyacinth-shallow-basket-with-handles-xl/603831
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/stories-vilten-bord/402049
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/stories-vilten-bord/402049


Een luxer geschenk krijgt de voorkeur boven meerdere 
kleinere geschenken...

Een groot geschenk (38,2%)

Geen voorkeur (35,3%)

Meerdere, kleinere geschenken (26,5%)

Of ga jij voor een merkproduct?
We weten allemaal dat aan merkproducten 
meestal meer waarde wordt gehecht. 
Ze worden geassocieerd met kwaliteit en 
stralen een bepaalde status uit. 
Een merkproduct voelt exclusief, 
alsof het speciaal voor jou is uitgekozen. 

Werknemers  vóór relaties 
Wist je dat werkgevers gemiddeld €43,50 
spenderen aan kerstattenties voor hun medewerkers? 
Aan kerstattenties voor relaties wordt gemiddeld 
€24,50 uitgegeven.

4K Action 
camera

vanaf 
    40,28

vanaf 
    8,89

vanaf 
    18,72

vanaf 
    17,18

vanaf 
    46,19

vanaf 
    19,97 

vanaf 
    40,50

Waterman 
Hémisphère
rollerbalpen

Sendero 19” Weekend 
duffeltas
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vanaf 
    42,73

35,3%

38,2%

26,5%

https://allgifts.nl/relatiegeschenk/karaf/379910
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/4k-action-camera/405771
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/jingle-wijnkoeler/365423
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/philips-shoqbox-wireless-portable-speaker-4w-black/408302
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/jingle-parker-im-special-edition-balpen/411822
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/parker-urban-balpen/368753
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/waterman-h-misph-re-rollerbalpen/368779
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/waterman-h-misph-re-rollerbalpen/368779
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/sendero-19-weekend-duffeltas/392669
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/sendero-19-weekend-duffeltas/392669


Een originele manier van 
aandacht schenken!

vanaf 
     1,11

Een combinatie van food- en nonfoodproducten (84,4%)

Food producten (9,4%)

Non-foodproducten (6,2%)

84,4%

9.4%

6,2%vanaf 
     0,90

vanaf 
     2,85

vanaf 
     19,02

Wat is het ideale 
kerstpakket?

Wat zou je het liefst in je kerstpakket 
willen krijgen?

vanaf 
     1,11

vanaf 
     3,18

vanaf 
    20,93

vanaf 
     1,39

vanaf 
     6,21
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https://allgifts.nl/relatiegeschenk/metalen-vintage-mok-350-ml/412079
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/bamboo-x-5w-speaker/402233
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/weekendtas-met-usb-oplaadpunt/391592
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ballotin-met-bonbons/389061
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/blikje-pinda-s/391192
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/biologisch-appelsap/405702
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/senza-bottle-caddy/401042
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/arabica-gemalen-koffiebonen/411954
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/metalen-vintage-mok-350-ml/412079


.. een gevoel van waardering!

.. meer verbinding!

.. waardering voor de gever!

Oh dee
r!

95% krijgt een positief gevoel 
van kerstgeschenken

Merry 
KISSmas!

Smakelijk!
vanaf 
     14,45

vanaf 
     8,54

vanaf 
     3,83

vanaf 
     5,98

vanaf 
     6,19

vanaf 
     10,82

vanaf 
     2,38

 Ik wens je een
witte Kerst, maar

als de witte op 
is,drink dan 

de rode.
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Nederlandse bedrijven weten goed in te schatten wat hun 
relatie graag wil hebben met kerst. Gemiddeld geeft de 
ontvanger zijn kerstgeschenk een 7,8.

Heupfles “Kiss”

Santa chocolade

Ballotin Xmas Petit

Polar fleecedeken 
rendier (180 gm/2)

Gevulde kerstballetjes

https://allgifts.nl/relatiegeschenk/xmas-4-gevulde-kerstballetjes/412258
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ballotin-xmas-petit/412505
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/santa-solo/412485
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/wijnset-in-wijnkist/374020
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/heupfles-kiss/411623
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/polar-fleecedeken-rendier-180-gm-2/402307
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/notenkraker-in-vorm-van-rendier/370539
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/heupfles-kiss/411623
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/santa-solo/412485
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/ballotin-xmas-petit/412505
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/polar-fleecedeken-rendier-180-gm-2/402307
https://allgifts.nl/relatiegeschenk/xmas-4-gevulde-kerstballetjes/412258

