Elke week
vers fruit
en gratis
bezorgd.

– fruit op het werk –

Snoepgoed en snacks liggen bij ieder bedrijf, maar waar is die appel of
banaan? Steeds meer bedrijven besluiten uit gezondheidsoverweging om ook
fruit op het werk aan te bieden. Voor deze bedrijven is er nu een nieuw initiatief:

FirmaFruit

Wat doen we?
FirmaFruit is dé leverancier van vers “fruit op het werk” in uw regio.
Wij bezorgen wekelijks uw fruit in een duurzaam houten fruitbox. Altijd vers en
gevarieerd. Ons motto is: “Een gezond bedrijf begint bij gezonde werknemers.”
Waarom FirmaFruit?
FirmaFruit speelt in op de groeiende bewustwording van eten en het aannemen
van een gezondere levensstijl. Gezonde medewerkers zijn productiever en
kunnen hun werk beter aan. Bovendien waarderen medewerkers vers fruit op de
werkvloer enorm. Zo kunnen ze snoepen zonder zich schuldig te voelen. Vraag
vrijblijvend een offerte aan, kijk op onze website en bekijk welke voordelen voor
u gelden.
Ook de overheid staat achter het “fruit op het werk” concept en steunt dit initiatief
middels een fiscaal voordeel. Kijk voor meer informatie op de website van de
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

100% vers
FirmaFruit levert direct vanuit ons eigen distributiecentrum in Emmen. Dat proeft u niet alleen,
u merkt het ook: écht verse producten zijn gezonder, lekkerder en langer houdbaar. Door alles
in eigen hand te houden kunnen wij de hoogste kwaliteit garanderen.

Box 1

Box 2

Box 3

Maatwerk

€ 18,per box

€ 25,per box

€ 32,per box

excl. btw

excl. btw

excl. btw

Op
aanvraag

30 stuks
4-8 personen
Incl. bezorging

50 stuks
8-12 personen
Incl. bezorging

70 stuks
12-16 personen
Incl. bezorging

Dit zijn onze standaard fruitboxen. Uiteraard leveren wij ook maatwerk, afgestemd op
uw bedrijfsgrootte en wensen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Wekelijks vermelden wij op onze website welke soorten fruit er de volgende week geleverd
worden. Houdt deze dus in de gaten en weet wat u eet!

€€

Abonnement

Wij bieden speciaal “fruit op het werk” abonnementen aan!
FirmaFruit bezorgt u wekelijks het fruit in een duurzame houten fruitbox. De
grootte van onze fruitbox is afgestemd op het aantal medewerkers binnen uw
bedrijf.
Onze fruitboxen zijn verkrijgbaar vanaf 30 stuks fruit: dit is passend voor 4-8
personen. Hiervoor krijgt u: premium kwaliteit vanuit de hele wereld, afgestemd
op elke seizoen.
FirmaFruit kan op allerlei manieren worden aangeboden. Als fruit leverancier
denken wij graag met u mee. Denkt u eens aan een goed gevulde fruitschaal voor
bij de receptie, een fruitschaal op de vergadertafel of neem een goed gevuld
fruitpakket mee als relatiegeschenk.

Introductie actie
Als nieuwe klant kunt u gebruik maken van ons introductie abonnement. Voor een
periode van zes weken ontvangt u wekelijks één van onze fruitboxen naar keuze
en tevens krijgt u bij de eerste levering een modieuze fruitschaal cadeau. Als u
na deze zes weken de wekelijkse levering van onze frisse fruitboxen voortzet, dan
ontvangt u één box gratis. Tegen het einde van het proefabonnement nemen wij
contact met u op om de voortzetting van het abonnement te bespreken.

Tips

VergaderFruit
Een goed gevulde fruitschaal op de vergadertafel.

SecretaresseFruit
Een leuke, frisse verrassing voor uw gewaardeerde secretaresse.

GeboorteFruit
Speciaal voor mama, maar ook voor papa.

BeterschapFruit
Een leuk en gezond geschenk voor elke patiënt.

Geef eens een proefabonnement cadeau!
Denk bij speciale gelegenheden ook eens aan fruit.
Elk moment is een fruitmoment.

Geïnteresseerd?
FirmaFruit
Maxwellstraat 25
7825 GA Emmen
0591 725 925
info@firmafruit.nl
www.firmafruit.nl
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