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Maak je
waardering
tastbaar...

4

...met
genieten.

6

Met
de
Pluim ga je
eropuit...
8

...of kies
je leuke
dingen
voor thuis.
De keuze is helemaal
aan de ontvanger.
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de Pluim

Met
geef je genieten

cadeau.

geluksgevoel

maak het leven leuk!
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energie

De Pluim

leuk!
maakt het

Een moment voor
jezelf of samen.

Voor ieder
cadeaumoment.
Een cadeau dat invulling geeft aan vrije tijd. En waarbij
de ontvanger zelf een keuze maakt. De Pluim heeft het
voordeel van een cadeaubon, met een persoonlijk tintje.

Een cadeau met
aandacht voor vrije tijd.
Van landelijke attracties tot lokale uitjes en evenementen.
Maar ook producten als hangmatten, kookgerei en boeken.

Een cadeau van waarde.
Niet alleen leuk om te krijgen, maar ook om te geven.
Een cadeau dat mensen dichter bij elkaar brengt.
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En zo
werkt
het...

We hebben een Pluim
voor elk budget.
Iedere waarde tussen de € 5,en € 1000,- is mogelijk. Kies op
Pluimen.nl jouw gewenste Pluim.
Bepaal de waarde

De Pluim voor ieder cadeaumoment.
Voor momenten als Kerst, verjaardag, jubileum, pensioen,
huwelijk, maar ook voor jouw held of een topprestatie is er
een Pluim.
De Pluim heeft het formaat van een A4 kaart en wordt
verzonden in een luxe envelop. Of in een geschenkdoos
als je er wijn of champagne bij besteld.
Voor specifieke momenten kan
het ontwerp van de Pluim en de
verpakking worden aangepast.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Themakeuze
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De Pluim

In een luxe envelop, of in een
mooie geschenkdoos met een
goede fles wijn of champagne.

zoals jij dat wenst.

De Pluim is in verschillende ontwerpen verkrijgbaar, maar

Heb je iets te vieren? Geef dan een goede fles wijn of

kan ook worden afgestemd op specifieke wensen. Ook de

champagne bij de Pluim. De Pluim en de fles worden

binnenzijde van de Pluim kan worden voorzien van een

samen verpakt in een feestelijke geschenkdoos.

persoonlijke tekst en/of afbeelding.

Daarmee geef je net dat beetje extra. Heb je specifieke
wensen? Wij werken graag de mogelijkheden voor je uit.
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Andere extra’s zijn mogelijk.
Zo weten we bijvoorbeeld dat Tony’s Chocolonely zeer
geliefd is onder ontvangers. Vraag naar de mogelijkheden.

De Pluim...

in eigen huisstijl

Een cadeau dat aansluit bij je
bedrijf of organisatie.
Een cadeau geven in je eigen huisstijl zorgt voor
herkenbaarheid en een professionele uitstraling.
Maatwerk is al 20 jaar onze specialiteit.
Onze oplossingen zijn creatief en betaalbaar.
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Divers
aanbod,
ieder
zijn
keuze.
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Een keuze maken met je Pluim.
Kies uit de leukste vrijetijdsbestedingen.
Het aanbod op pluimen.nl is overzichtelijk gecategoriseerd
op thema en prijs. Zo kan de ontvanger gemakkelijk een
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Gratis verzending per
e-mail of post.
Afhankelijk van de gemaakte keuze,

keuze maken. De waarde van de

ontvangt men een entreeticket per

Pluim kun je in meerdere keren

e-mail of een toegangsvoucher

gebruiken. Het is ook mogelijk om

Ontvang het e-ticket of product A

of product per post. Altijd gratis
verzonden.

bij te betalen indien het saldo niet
toereikend is.

En dan...

Maak een keuze uit het aanbod

Betalen met de
Pluim code.

genieten maar!

De Pluim bevat een unieke code en
pincode. Daarmee kan de ontvanger
betalen voor zijn of haar keuze op
Log in met je code

pluimen.nl. Bij te weinig saldo kan
men via iDeal bijbetalen.
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Volledig uit handen

Onze
partners.
Samen met onze partners zorgen
we ervoor dat al meer dan 5 miljoen
mensen een onvergetelijke ervaring
hebben beleefd met de Pluim.

Wat onze

klanten
zeggen.

Stibat is de non-profit organisatie die zich
bezighoudt met de inzameling en recycling
van lege batterijen in Nederland. Inmiddels
heeft Stibat ruim 24.000 inleverpunten.
Als stimulans verloot Stibat iedere maand
mooie prijzen, waaronder 100 Pluimen
t.w.v. € 25,-.
“Het voordeel van de Pluim is
dat iedere winnaar zelf een
passende prijs kan uitzoeken.
Een win-win situatie dus!”
Jeanine van Dijk
Stibat

Kijk voor het volledige aanbod op pluimen.nl
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Daarom dus de Pluim!

Met de Pluim:
...word je ontzorgd.
Van offerte tot verzending. En alles wat daartussen ligt.
We regelen het traject van A tot Z.

...geef je een vertrouwd merk.

5 miljoen mensen hebben iets leuks gedaan met de Pluim.
uit handen
geen Volledig
cadeaustress

Vertrouwd
vertrouwd

...kies je voor deskundig advies.
We bestaan sinds 1997.
Kortom: voldoende ervaringsdeskundigen.

...is het contact persoonlijk.

Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 18.00 uur.

Ervaring
ervaring

Klantenservice
persoonlijk
contact

...bied je kwaliteit.

We werken volgens de richtlijnen van ISO 9001 en 14001
en zijn lid van Thuiswinkel Waarborg.

...geef je een cadeau voor elk moment.
Van verjaardag tot Kerst. Of een Pluim op maat.
Kwaliteitskeurmerk
kwaliteitskeurmerk
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Themakeuze
voor elk
moment

Nog meer voordelen...

Met de Pluim:
...is ieder budget mogelijk.
Vrije waarde tussen € 5,- en € 1000,-.

...krijgt elke ontvanger een
toepasselijk cadeau.
voor elk budget

voor je geld
waarWaar
voor
je geld

Keuze uit een divers aanbod belevenissen en producten.
Donaties aan een goed doel zijn ook mogelijk.

...heb je een opvallend en persoonlijk
cadeau.

De Pluim heeft een opvallend formaat.
Dat trekt zeker de aandacht!

A4

A3 gevouwenformaat
tot A4
opvallend

Partners
A-merk
partners

...komen de vrijetijdsbestedingen van
solide partners.
Keuze uit meer dan 1000 verschillende bestedingen
voor vrije tijd.

...is de privacy van data gewaarborgd.
...word je herinnerd aan je cadeau.

Via e-mail ontvangt men een vriendelijke reminder.
Veiligheid
veiligheid

30

Reminder
reminder

De Pluim
laat je
genieten.
Op pluimen.nl werken we dagelijks aan de leukste
dagjes weg, weekendtrips en producten die in het
teken staan van vrije tijd. Dat maakt van de Pluim een
onvergetelijk cadeau. Voor welk cadeaumoment ook.
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Wij zijn er
Onze kracht?

Oplossingsgericht voor
elk budget. Onze ervaring
en creativiteit mixen we
met een persoonlijke touch.
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klaar voor!

Adres
Van Nelleweg 1404
3044 BC Rotterdam

Bereikbaarheid
Op werkdagen van 08.00 - 18.00 uur
010 - 213 66 66
informatie@pluimen.nl

