WORLD OF WELLCARE
GEPERSONALISEERDE HANDGEL

OVER WOW
World of Wellcare is een Nederlands luxe lifestyle merk dat
gespecialiseerd is in bacteriewerendheid. Transparantie,
traceerbaarheid en veiligheid staan centraal bij het ontwikkelen
van de producten.
“We maken het leven comfortabeler en gezonder, zonder dat dit
ten koste gaat van de wereld om ons heen. Daarom is het werken
met natuurlijke ingrediënten en grondstoffen voor ons enorm
belangrijk.”, aldus Richard ter Horst, eigenaar World of Wellcare
Het eerste product dat World of Wellcare lanceert is een
bacteriewerende handgel waarmee je je handen veilig kunt
reinigen zonder water en zeep. Bescherm jezelf en elkaar met een
handgel die doet wat hij belooft.
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100% Vegan
AllergyCertified keurmerk
Geproduceerd in Nederland
70% alcohol
Plantaardige glycerine: voorkomt droge handen en verzorgt
Veiligheidscertificaat (MSDS)
Voorkomt beschadiging van de huid
Bacteriewerend en verzorgend
Bevat geen parfum
Zijdezachte handen die niet plakken

PERSONALISEREN
Bied uw klanten, relaties en werknemers altijd en overal optimale
hygiëne met een gepersonaliseerde pocket-size handgel. Het ideale
(relatie)geschenk voor elke onderneming waarbij persoonlijk
contact en een geweldige klantervaring een onmisbare rol spelen.
Hiermee laat u zien dat hun gezondheid en welzijn bij u hoog in het
vaandel staan en zorgt u op een effectieve manier voor meer
betrokkenheid bij uw merk of bedrijf. Dat nodigt toch meer uit dan
een grote dispenser in de welkomsthal?
• Blijf top-of-mind: De kracht van communicatie is herhaling. Elke
keer dat de ontvanger zijn of haar handen reinigt, wordt aan uw
onderneming gedacht.
• Altijd binnen handbereik: Dankzij het handzame formaat is de
handgel perfect voor on-the-go gebruik en 24/7 binnen
handbereik - tijdens klantafspraken, op kantoor of onderweg.

MOGELIJKHEDEN
We bedrukken de WOW handgel naar wens met elk logo en elke
tekst. Prijzen op aanvraag. Artwork dient u zelf aan te leveren.

• Branding voorkant vanaf 1.000 st.
.

RELATIEGESCHENK
Een promotieartikel dat geen indruk maakt, is slechts een object in
de huisstijl van de aanbieder. Met gepersonaliseerde handgel van
WOW bouwt u op effectieve wijze aan de merkbeleving én maakt u
indruk met een unieke boodschap: Wat is nu een betere boodschap
dan het bieden van meer comfort en de vrijheid om zorgeloos op
pad te gaan?
Veel andere relatiegeschenken beperken zich tot eenmalig gebruik,
zijn gemaakt van milieuvervuilende materialen of zijn alleen
bruikbaar in bepaalde omstandigheden (denk aan strandballen,
keycords, sleutelhangers of snoeprolletjes). Hier wilt u uw bedrijf
niet mee associëren. WOW handgel draagt bij aan een betrokken en
duurzame uitstraling van uw merk. U en uw klanten hebben
hiermee respectievelijk het ultieme promotiemateriaal en
relatiegeschenk in handen.

MEDEWERKERS
Schone handen zijn essentieel voor uw medewerkers én iedereen
in hun omgeving. In alle situaties waarin niet direct water en zeep
voorhanden is, is een handgel de ideale metgezel. De handzame
flesjes van WOW, die goed zijn tot wel 50 keer reinigen, bieden uw
medewerkers comfort en hygiëne op elk moment van de dag tijdens klantafspraken, op kantoor of onderweg.
Het overhandigen van een desinfecterende handgel wordt
daarnaast vaak ervaren als handreiking. Medewerkers zien het
ontvangen van de handgel als blijk van waardering, wat wordt
versterkt door de vele personalisatiemogelijkheden. Het flesje
biedt ruimte aan inspirerende tekst, zoals een gelukwens, wat
direct een positieve associatie met uw bedrijf oplevert.
Waar uw medewerkers zich ook bevinden en waar ze ook gaan,
WOW zorgt voor hen.

UITSTEKENDE
BEOORDELINGEN
"De handgel is voor ons bedrijf een mogelijkheid om onze klanten
op een veilige manier van dienst te kunnen zijn. Het transparante
karakter van de gel, die wij aan zullen bieden aan gasten die onze
vestigingen en evenementen bezoeken, sluit aan bij de manier
waarop wij graag service verlenen aan onze BMW en MINI rijders.“
– Michael Braak, Marketing Manager Breeman Mini en - BMW

“In onze showroom wordt de handgel van World of Wellcare
gebruikt door onze medewerkers en klanten. Dit product reinigt de
handen zonder uit te drogen, heel fijn. De verpakking is zeer stijlvol
ontworpen. Top product!!”
– Pris, Breda

Bekijk alle beoordelingen op KiyOh

