
Ontdek de zakelijke 
mogelijkheden



De enige echte  
Brownies per Post

Bezorgd in de brievenbus
Uniek en geheim recept
100% fairtrade
Bijna 100% biologisch
Klantwaardering 9,8

✓
✓
✓
✓
✓



Aandacht is alles
Dat klanten en medewerkers blij worden van jouw aandacht 

weet je natuurlijk al lang. Maar wist je dat Brownies per 

Post een hele originele en superlekkere manier is om 

die aandacht te schenken? Wij zorgen voor fantastische 

brownies en jullie voor de juiste zakelijke boodschap op de 

wikkel en de kaart. Samen leidt dat tot een heel persoonlijk 

en verrassend cadeautje in de brievenbus dat snel op is 

maar waar ze nog lang over zullen napraten. 

Laat je inspireren!

Marjolein Kleine
Oprichter en eigenaar Brownies per Post



“Superveel positieve reacties ontvangen  
van collega’s en daarom ook zeker een aanrader 

voor andere coole bedrijven!”
Scott Bravenboer 
Events & Producties, Walibi

Verras je 
medewerkers



“Deze brownies per post waren een heerlijke start 
van onze online pedicurebijeenkomst”

Innofeet

Begin je 
online event 

goed



“  Dit was een 
lekkere en 
originele manier 
om deze mijlpaal 
te vieren”
J.S. (Jan) de Vries
Ballast Nedam Offshore

Zet je 
mijlpalen 
kracht bij



   “Ter ere van ons 50-jarig jubileum gaven we een 
smaakvolle waardering aan al onze 250 collega’s.  
 Omdat zij ertoe doen!  
      De reactie van iedereen: lekkerrrrr!”

Willeke van de Kolk de Kaste
Marketing- en Communicatiemedewerker, Hellebrekers 

Vier je  
bedrijfs- 
 jubileum



 “Dit is een unieke manier om onze prospects te 
attenderen op de mogelijkheden van zonnepanelen.  
Gewone post krijgt een ondernemer namelijk al genoeg”

Renske van Kessel
Mediamanager bij Zelfstroom

Verleid je  
prospects



     “Onze medewerkers vinden het 
gewoon hartstikke leuk dat we op hun  
 verjaardag aan ze denken”

Wens ze 
een fi jne 

verjaardag

 Team Guestwise



 “Heerlijke brownies, topservice en snel bezorgd!”
Claudia Dieleman
Offi ce Manager, Petplan Nederland

Bedank 
je beste 
klanten



Claudia Dieleman
Office Manager, Petplan Nederland

Jouw logo  
op onze  
wikkel

Wil je niet zelf vormgeven? Wij zetten eenvoudig jullie logo 
op één van onze wikkels en je tekst op een bijpassende kaart.



Ook voor lanceeracties, welkomstcadeautjes, geslaagdpresentjes en feestdagen- 

geschenken ben je bij ons aan het goede adres. Lees meer op  browniesperpost.nl/zakelijk  

of neem contact met ons op. We denken graag met je mee. 

www.browniesperpost.nl | info@browniesperpost.nl  
Brownies per Post | 0522 - 70 02 29


