
Gasten op de goede manier verwelkomen, dat 
is een vak. Een presentje kan daarbij welkom 
zijn en het is Servicesets wat hierin een schat 
aan ervaring heeft.

Met creativiteit en gevoel voor momentum, 
maakt Servicesets al decennia de juiste sets. 
Van een goede en eigentijdse basisset, tot volle-
dig custom, het is allemaal mogelijk.

Waarom servicesets?

Servicesets.com werkt vanuit standaard pakketten 
die snel te leveren zijn. De pakketten hebben een ei-
gentijds en universeel uiterlijk. Een serviceset kan 
voor iedere klant op maat worden samengesteld, van 
bungalowpark tot camping. Bovendien kunt u niet al-
leen de inhoud zelf samenstellen. Alle pakketten kun-
nen gepersonaliseerd worden geleverd, door middel 
van een eigen verpakking, sticker of wikkel.
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De mogelijkheden in het assortiment zijn ein-
deloos. Een scala aan verpakkingen en produc-
ten zorgt ervoor dat iedereen zijn ideale en 
unieke servicsets op maat kan samen stellen.

Natuurlijk heeft Servicesets in de loop der jaren 
een neus ontwikkeld voor wat goed is en ge-
waardeerd wordt. Daarom lichten we een aan-
tal soorten pakketten uit.

Take Me Home

Dit is de meest duurzame serviceset denkbaar! Gas-
ten worden gestimuleerd de hoogwaardige produc-
ten niet weg te gooien, maar ook thuis te gebruiken. 
Een set met een boodschap!

De smart cup

Deze slimme verpakking is te gebruiken als tanden-
borstelbeker en zeepbakje. De smart cup wordt ge-
vuld met heerlijke verzorgingsproducten zodat uw 
gasten als VIP’s worden verwend.

Eco sets

Alle handige welkomstproducten verpakt in een mili-
euvriendelijke verpakking. Deze verpakking is met 
een sticker te personaliseren vanaf 100 sets. Bij gro-
tere aantallen is zelfs een eigen bedrukking mogelijk.

Koffie en thee

De inhoud van deze sets wordt altijd gewaardeerd. 
Servicesets heeft een grote variëteit in het aanbod 
van koffie en thee producten met filterkoffie, pads, di-
verse soorten cups, alles voor een warm welkom!

Advies of samples aanvragen?

Voor een goed advies maak je een afspraak met 
Arno Beniers, of leg eerst telefonisch contact:
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