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Biz Kimiz?
Neden Brownies by Limburgia?
Brownies by Limburgia olarak iş felsefemiz “kalite” üzerine kurulmuştur. Hammadde temininden üretim metotlarına, ambalaj seçiminden
sevkiyat ve teslimat prosedürüne varana dek
bütün aşamalarda kaliteden ödün vermiyoruz
ve kalitemizin sürekliliğine önem veriyoruz. Bu
yüzdendir ki müşterilerimiz bizi tek seferlik bir
tedarikçi değil, kurumsal hediye gönderimlerinde bir çözüm ortağı olarak görüyorlar.
Hediye vermekteki amacın karşınızdaki kişiyi mutlu ve memnun etmek olduğunun bilincindeyiz. Hediye kutularımızdaki her bir dilim
brownie titizlikle kontrol edilmekte, her bir
kurdele özenle bağlanmaktadır.

İster 10 kişilik isterse 1000 kişilik bir kurumsal
gönderi olsun, Brownies by Limburgia olarak
gönderinizi özelleştirme konusunda size alternatifler sunuyoruz. Hediyenizi, firma logonuz
baskılı kılıf çalışması ile kurumsal kimliğinizi
yansıtan bir kutu içerisinde sunabiliriz. Dilerseniz hediye kutunuzu logonuzun renklerinde
bir kurdele ile süsleyebilir, mesaj kartınızı koyduğumuz zarfı firma logonuza özel tasarlanmış
mühür ile kapatabiliriz. Mesaj kartınızın bir
yüzüne dilediğiniz tasarımı uygulayabilir veya
hediye paketinize kurumsal kimliğinize uygun
bir meta ilave edebiliriz.
Size ve firmanıza uygun seçenekler sunmamız
için lütfen kurumsal@brownies.com.tr mail
adresimizden veya 0232 700 03 73
numaralı telefon hattımızdan
bizimle iletişime geçin.
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Kurumsal Lezzet Kutuları
Çalışanlarınız , müşterileriniz ya da iş or taklarınız için….

Günümüz kurumsal iş ortamında verilen hediyeler, başarılı ve güçlü iş ilişkileri kurmakta
önemli bir gelenek haline gelmiştir. İster çalışanlarınız, isterse müşterileriniz veya iş ortaklarınız için olsun, şık kutusunda, özel düşünülmüş bir hediye, onlara verdiğiniz değerin ve
önemin göstergesidir.
Kurumsal hediyeler, yeni yıl, bayram, doğum
günü gibi özel günleri kutlamak için gönderilebildiği gibi bazen de sadece motivasyonu arttırmak veya başarıyı kutlamak için gönderilebilir. Her ne sebeple olursa olsun hatırlanmak
güzeldir. İş ilişkilerinde bağlılığı, sadakati ve
verimi arttırır.

Kurumsal bir hediyenin olmazsa olmazı, kişiye
özel, benzersiz, prestijli, zevkli ve en üst kalitede olmasıdır. Tüm bu özellikler Brownies’ in
kurumsal hediye felsefesini oluşturmaktadır.
Bir Brownies kutusu, şık sunumu ile gözlerde,
benzersiz lezzeti ile damaklarda, profesyonel
hizmeti ile akıllarda iz bırakacak bir hediye olacak ve hep hatırlanmanızı sağlayacaktır.
Markanızı güvenilir ellere teslim edin, biz her
türlü detayla ilgilenelim, size sadece arkanıza
yaslanmak ve hediyenizin yaratacağı memnuniyetin keyfini çıkarmak kalsın.

Kutu Boyutlarımız
İhtiyaçlarınıza özel farklı boyutlarda
özelleştirilebilir kutu seçenekleri
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Premium
Mixbox 48’li
Bütün çeşitlerimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 48 adet
mini brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
25,5 x 19,3 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
950 gr

Premium Mixbox 36’lı
Bütün çeşitlerimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 36 adet
mini brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
19,5 x 19,5 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
750 gr
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Premium Mixbox 32’li
Bütün çeşitlerimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 32 adet
mini brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
25,5 x 13,5 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
650 gr

Kurumsal
Kutu 12’li
12 farklı çeşidimizi içeren 6x6x4
cm’lik dilimler halinde karışık 12 adet
brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
25,5 x 19,3 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
950 gr
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Kurumsal
Kutu 9’lu
9 farklı çeşidimizi içeren 6x6x4
cm’lik dilimler halinde karışık 9 adet
brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
19,5 x 19,5 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
750 gr

Kurumsal Kutu 8’li
8 farklı çeşidimizi içeren 6x6x4
cm’lik dilimler halinde karışık 8 adet
brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
25,5 x 13,5 x 8 cm

Ortalama net gramaj:
650 gr
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Premium Mixbox 24’lü
Bütün çeşitlerimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 24 adet
mini brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
26,2 x 10,4 x 4,7 cm

Ortalama net gramaj:
500 gr

Premium
Mixbox 12’li
12 farklı çeşidimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 12 adet
mini brownie

Mıknatıslı Kutu ölçüleri:
14 x 10,7 x 4,7 cm

Ortalama net gramaj:
250 gr

Premium
Mixbox 6’lı
6 farklı çeşidimizi içeren 3x3x4
cm’lik küpler halinde karışık 6 adet
mini brownie

Çekmeli Kutu ölçüleri:
10,1 x 7,2 x 3,6 cm

Ortalama net gramaj:
125 gr
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Markanıza özel kılıf
çalışması

Hazır tasarımlarımıza logonuzu uygulayabildiğimiz gibi sizin
için özel tasarlayacağımız kılıflar ile kurumsal kimliğinizi
yansıtan seçimler sunuyoruz.

Kurdele Seçenekleri

Kurumsal logonuza uygun renkte kurdele süslemeleri ile
hediyenizi en şık biçimde sunma imkanı veriyoruz.
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Logolu Mesaj Kartı
Tamamen firmanıza özel tasarım yada
logolu mesaj kartı seçeneklerimiz
ile kutlama mesajlarınız hep
hatırlanacak.

Logo baskılı mühür
Mesaj kartınızı firma logonuzla mühürlenerek
kapatılmış bir zarf içerisinde sunmanın
ayrıcalığını yaşayın.
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Çay Çeşitlerimiz
Premium Loose Leaf Tea

Brownienin en güzel eşlikçisi yanında içilen bir fincan sıcak çaydır. Biz de bundan yola
çıkarak, brownie kutularımızı özel çaylarla zenginleştirdik. Görüntüsüyle, kokusuyla
ve lezzetiyle sizi etkisi altına alacak Premium çay çeşitlerimizin olduğu aranjman
kutularımız kurumsal hediye gönderileriniz için en güzel seçenek olacaktır.
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Örnek Çalışmalarımız
Kurumsal kimliğinizin en lez zetli hali
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Hangi Durumlarda
Kurumsal Hediye?
Özel Gün Kutlamaları (Yeni yıl, Bayramlar,
Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü…): Özel günlerin hatırlanması ve kutlanması özellikle iş
dünyasında insanları birbirine yakınlaştıran bir
durumdur.
Doğum günleri: Çalışanlarınızın ya da iş ortaklarınızın doğum günlerinde onlara vereceğiniz
bir hediye, onları önemsediğinizi ve değer verdiğinizi hissettirecektir.
Yıl dönümleri: Firmanızın kuruluş yıldönümü
veya çalışanlarınızın işe başlama yıl dönümlerinde onlara hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.
Motivasyon arttırma: Ekibinize yoğun dönemlerde gönderdiğiniz sürprizlerle onlara moral
desteği verebilir, motivasyonlarını arttırabilirsiniz
Başarıyı tebrik etme: Başarılar ödüllendirilmeyi
hak eder. Şık kutusunda lezzetli brownielerimiz
en güzel kutlama hediyesi olacaktır.
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Emeklilik kutlaması: Firmanıza uzun yıllar verilen bir emeğin karşılığını güzel bir jestle taçlandırabilirsiniz.
Özür hediyesi: İş dünyasında hatalar ya da
memnuniyetsizlikler kaçınılmazdır. Bu hataların telafisi için tatlı bir kutu Brownies yeter de
artar bile.
Teşekkür hediyesi: İş ortaklarınıza yada partnerlerinize en güzel teşekkür hediyesi.
Yeni iş: Firmanızda yeni işe başlayan personellerinize güzel bir hoş geldin hediyesi vermek
ve tatlı bir başlangıç yapmalarını bizimle mümkün kılın.
Evden Çalışma: Ofis dışından ya da evden çalışan personelinize hem motivasyon arttırma
hem de çabalarından dolayı teşekkür etmek
için güzel bir brownies kutusu yeter de artar
bile
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Özel Günler
Hatırlayın ve kutlayıp
insanları birbirine
yakınlaştırın.
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Motivasyon

Emeklilik

Yoğun dönemlerde
verimliliği artırın.

Uzun yıllar verilen
emeğin karşılığında
güzel bir jest yapın.
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Yeni iş:
Güze bir hoş geldin
hediyesiyle tatlı
başlangıçlar yapın.
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Evden Çalışma:

Teşekkür:

Çabalarından dolayı
teşekkür etmek için
hediyeler gönderin.

İş ortaklarınıza ya da
partnerlerinize jest
yapın.
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Yıl dönümleri:
Kuruluş veya işe
başlama yıl dönümlerini
taçlandırın.

İletişim Bilgileri
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk .
No: 2 Meyva İş Merkezi K at : 4
Konak /İzmir
+90 (0) 232 700 03 73
www.brownies.com.tr
kurumsal@brownies.com.tr

Tüm Çalışanlarınız, İş Ortaklarınız
ve Müşterileriniz İçin.

