
WIL JIJ HET KERSTPAKKET
DIT JAAR ANDERS DOEN?

Kind to the p
lanet

Een duurzaam kerstpakket. Eindelijk een verant-

woord kerstpakket, lokaal gemaakt én met een 

verhaal. Voor een origineel en duurzaam kerst 

pakket ben je bij Sammy Ray aan het juiste adres!



Jouw mensen verdienen echte waardering. En hoe toon je dit beter dan een 
persoonlijk en duurzaam kerstpakket van Sammy Ray.

- - - - - 

Met een selectie van drie prachtige kerstpakketten, kies je eenvoudig

het pakket welke het beste bij jouw bedrijf past.

Duurzame producten van hoge kwaliteit zijn met liefde samen gebracht

in een uniek kerstpakket.  

Ga jij voor een persoonlijke touch? Stel een tekst samen en we voegen

dit als bericht toe aan het kerstpakket.



KIND TO THE PLANET

ZERO
WASTE by Sammy Ray

RELAX &
RELEASE

ZERO
WASTE

RELAX @
HOME

€ 59,-
incl.BTW

€ 69,-
incl.BTW

€ 79,-
incl.BTW

- Duurzame verpakking

- Relax oogmasker van kersenpitten

- Soja was geurkaars

- Herschrijfbaar notitieboek

€ 46,61 excl. BTW € 54,51 excl. BTW € 62,41 excl. BTW

- Duurzame verpakking

- 2x doorgeef inpakpapier

- Shampoo & conditioner bar

- Geurbuidel

- Bamboo zeepbakje en wattenstaafjes

- Duurzame verpakking

- Relax oogmasker van kersenpitten

- Soja was geurkaars

- Herschrijfbaar notitieboek

- Geurbuidel

- Droogbloemen buis



KIND TO THE PLANET

RELAX &
RELEASE

VERPAKKINGSMATERIAAL
Geen opgevulde dozen met stro en afvalmateriaal, maar een 

minimalistisch en impactvol kerstpakket.  Zero Waste it is! Een 

kerstpakket, verpakt in een stijlvolle textiel verpakking.

NOTITIEBOEK
MOYU is het duurzaamste notitieboekje van Nederland en 

gemaakt van steenpapier. Elke pagina is tot wel 500 keer 

uitwisbaar en herschrijfbaar met de bijgeleverde pen en 

uitwisdoekje.

ONTSPANNEN OOGMASKER
Een warmtekussen voor natuurlijke verlichting van spanning en 

stress. Ontworpen met oog op jouw welzijn, volledig op 

duurzaam niveau. Met liefde handgemaakt van 100% 

gerecycled textiel en kersenpitten.

SOJA WAS GEURKAARS
Een 100% duurzame sojawas kaars met natuurlijke geuroliën. 

Hierdoor zijn de kaarsen (in tegenstelling tot ‘normale’ 

parrafine kaarsen) niet schadelijk voor het milieu en jouw 

gezondheid.

€ 46,61
excl.BTW

€ 59,-
incl.BTW

BESTEL DIRECT

https://www.sammyray.nl/product-page/relax-en-release-duurzaam-kerstpakket


ZERO
WASTE

VERPAKKINGSMATERIAAL
Geen opgevulde dozen met stro en afvalmateriaal, maar een 

minimalistisch en impactvol kerstpakket.  Zero Waste it is! Een 

kerstpakket, verpakt in een stijlvolle textiel verpakking.

DOORGEEF INPAKPAPIER
Nooit meer cadeaupapier weggooien, verpak je cadeau met 

het doorgeef cadeaupapier. Geïnspireerd op de traditionele 

Japanse verpakkingsmethode: Furoshiki.

SHAMPOO & CONDITIONER BAR
Met de Shampoo- en Conditioner bar creëer je naast een duurzame 

douche ervaring ook een ontspannen wellness ervaring. Vrij van SLS 

en SLES, geschikt voor 80 wasbeurten, vegan en volledig plasticvrij.  

GEURBUIDEL
De geurbuidels van Sammy Ray zijn ideaal om muffe geurtjes 

tegen te gaan.  Knijp voorzichtig in de piramide en de geur zal 

zich verspreiden. Volledig handgemaakt van restmateriaal.

BAMBOO BADKAMER
Een plasticvrije badkamer is eenvoudig te bereiken met de 

duurzame bamboo artikelen in dit pakket: het bamboo 

zeepbakje, wattenstaafjes en bewaarzakje.

€ 54,51
excl.BTW

BESTEL DIRECT

KIND TO THE PLANET

€ 69,-
incl.BTW

https://www.sammyray.nl/product-page/zero-waste-duurzaam-kerstpakket


KIND TO THE PLANET

RELAX @
HOME € 62,41

excl.BTW

VERPAKKINGSMATERIAAL
Geen opgevulde dozen met stro en afvalmateriaal, maar een 

minimalistisch en impactvol kerstpakket.  

NOTITIEBOEK
MOYU is het duurzaamste notitieboekje van Nederland en 

gemaakt van steenpapier. Elke pagina is tot wel 500 x uitwisbaar 

en herschrijfbaar met de bijgeleverde pen en uitwisdoekje.

ONTSPANNEN OOGMASKER
Een warmtekussen voor natuurlijke verlichting van spanning & 

stress. Ontworpen met oog op jouw welzijn, volledig  duurzaam. 

Met liefde handgemaakt van gerecycled textiel en kersenpitten.

GEURBUIDEL
De geurbuidels van Sammy Ray zijn ideaal om muffe geurtjes 

tegen te gaan. Volledig handgemaakt van restmateriaal.

SOJA WAS GEURKAARS
Een 100% duurzame sojawas kaars met natuurlijke geuroliën. 

Hierdoor zijn de kaarsen (in tegenstelling tot ‘normale’ parrafine 

kaarsen) niet schadelijk voor het milieu en jouw gezondheid.

DROOGBLOEMEN
Dé trend van dit moment: droogbloemen. Droom weg bij dit 

trendy en duurzame mini boeket in een glazen buisje. 

BESTEL DIRECT

€ 79,-
incl.BTW

https://www.sammyray.nl/product-page/relax-home-duurzaam-kerstpakket


√   Je geeft niet alleen een duurzaam kerstpakket,
     maar ook een boodschap.

√   Eerlijk geproduceerde producten.

√   Je kerstpakket is puur, plasticvrij en plantaardig.

√   Duurzame cadeaus voor langdurig gebruik.

√   Eco-vriendelijke verpakkingen.

√   MVO kerstpakket (Maatschappelijk
     Verantwoord Ondernemen)

√   Kind to the planet.

√   Wij steunen One Tree Planted. 
     Voor iedere bestelling doneren wij een boom. 

WAAROM EEN KERSTPAKKET
VAN SAMMY RAY?



HANDGESCHREVEN KAARTJE

Wil je jouw kerstpakketten nog wat 

persoonlijker maken? Schrijf voor 

elke werknemer of relatie een 

persoonlijk bericht en wij zorgen dat 

ze met de hand geschreven worden 

op een feestelijke en duurzame 

kaart. De teksten mogen digitaal 

aangeleverd worden.

Prijs per stuk €1,50 (excl. BTW)

LOGO OP KERSTPAKKET

Wil je jouw bedrijfslogo op de 

kerstpakketten? Dat kan! Een 

duurzaam label met jullie logo kan aan 

elk pakket verbonden worden.

Prijs per label €2,50 (excl. BTW)

EXTRA OPTIES



GEEN MINIMALE AFNAME

Wij hanteren geen minimale afname. Prettig 

hé? Zo kan iedereen genieten van de 

kerstpakketten van Sammy Ray.

Wil je een mix van verschillende pakketten? 

Ook dat kan!

SNEL BESTELLEN

Wij proberen het bestellen van de 

kerstpakketten zo makkelijk mogelijk voor je 

te maken. Je kunt rechtstreeks de bestelling 

bij ons plaatsen, zie onderstaande link.

Of stuur een mail naar info@sammyray.nl

MAATWERK

Wil je het kerstpakket anders samenstellen? 

Een item wisselen of een product 

toevoegen? Vanaf 10 stuks is dit al mogelijk. 

We denken graag met je mee. Stuur een 

mail met jouw ideeën naar info@sammyray.nl 

en we nemen z.s.m. contact met je op.

HOE TE BESTELLEN

BESTEL DIRECT

BEKIJK STAFFELPRIJZEN

https://www.sammyray.nl/shop
https://www.sammyray.nl/post/duurzame-kerstpakketten-van-sammy-ray-kind-to-the-planet

