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Rosebag
Cadeauverpakking voor enkele roos
De Rosebag – een unieke verpakking voor een enkele
roos – verovert langzaam maar zeker de wereld. De luxueuze langwerpige draagtas voor de roos is een symbool van
stijl en liefde en maakt het geven van een roos nog betekenisvoller. De Rosebag is beschikbaar in meerdere versies,
voor precies de goede impressie voor elke gelegenheid.

De Rosebag is een luxe tas waarin de roos liggend is verpakt.
De tas is gemaakt van glanzend, gelamineerd papier met gepreegde
letters en is voorzien van een satijnen lint. Aan werkelijk ieder detail
is gedacht om een exclusieve uitstraling te verkrijgen.
Voor de detailhandel is de Rosebag een commercieel aantrekkelijk
product dat niet mag ontbreken in het assortiment. De Rosebag
is een betaalbaar cadeau om te geven bij allerlei gelegenheden en

iemand mee te betuigen. ‘Speciaal voor jou’ en ‘I love you’ zijn

spreekt bijzonder veel ontvangers aan. Rosebag voorziet de detaillist

verkrijgbaar vanaf januari in de kleur rood.

van goede handelsmarges en presentatiedisplays en ondersteunt het
product met diverse mediacampagnes. Kortom, de Rosebag is leuk

Pakketten

om te geven, leuk om te krijgen en leuk om te verkopen.

Rosebag biedt afnemers de mogelijkheid zelf een pakket samen
te stellen uit verschillende thema’s. Het nieuwe pakket bestaat

De Rosebag is verkrijgbaar in verschillende thema’s, te weten

uit 60 Rosebags, naar eigen wens samen te stellen uit zes thema’s.

‘ik hou van jou’, ‘beterschap’, ‘bedankt, ‘speciaal voor jou,

Elk thema wordt verpakt per 10 stuks. De pakketten kunnen

‘je bent de liefste’, ‘gefeliciteerd’ en tevens internationale thema’s.

samengesteld worden uit alle verschillende thema’s en kleuren.

Elk thema is in twee versies verkrijgbaar; rood en wit.

Nieuwe prijzen
Voor Valentijnsdag introduceert Rosebag de ‘speciaal voor jou’-tas

Omdat de vraag naar Rosebags steeds groter wordt en de Rosebag

en de ‘I love you’-tas. ‘Speciaal voor jou’ is een leuk cadeau voor

nu internationaal doorgebroken is, heeft men een machine aan-

een geliefde, een geliefd familielid of een lieve vriend of vriendin.

geschaft die de Rosebag machinaal vervaardigt. Voorheen was

‘I love you’ is vanzelfsprekend een mooi cadeau om de liefde voor

dit handwerk. Hierdoor is er een enorme kostenbesparing ontstaan
en kost de rosebag nu slechts € 0,95 excl. b.t.w. per stuk op basis
van 60 stuks, excl. transportkosten.
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