Origineel kerstcadeau?

Een kerstmarkt, hoe werkt dat?
Tijdens de kerstmarkt krijgen uw medewerkers Lekker Utregs munten. Met

Kies voor het Utrechtse regioproduct!

deze munten worden de producten op de markt betaald. Zo stelt iedereen zijn

Verwen uw medewerkers met een kerstmarkt of kerstpakket

eigen kerstpakket samen.
Lekker Utregs organiseert een markt zoals u dat wilt. We spreken met elkaar
af wat u in eigen hand wilt houden en welke taken u wilt uitbesteden. Naast de
standaard markt met een basisversiering zijn er nog een aantal extra opties.
Deze mogelijkheden zijn:


Een proeverij van lokale producten,
gecombineerd met of in plaats van een
markt.



Tassen met uw of ons logo erop. Hierin kan
het kerstpakket verzameld worden.



Naast food producten worden er ook nonfood artikelen aangeboden op de
kerstmarkt.



Heeft u zelf nog specifieke wensen?
Samen kunnen we kijken of we hier vorm
aan kunnen geven.
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www.lekkerutregs.nl

Kerstmarkten

Kerstpakketten

Voor ieder wat wils

Vol met heerlijkheden uit de regio Utrecht
Naast het maken van kerstpakketten organiseert Lekker Utregs ook
In overleg met u stelt Lekker Utregs een

kerstmarkten bij u op locatie. Uw genodigden kiezen daar zelf de inhoud van

kerstpakket samen met

hun kerstpakket uit, verkocht door de producent in eigen persoon en voorzien

producten in verschillende prijsklassen.

van eerlijke informatie over de herkomst van de producten.

Smaakvolle boerenkaas, worst, jam,
honing, sap, speciaalbier, kersenwijn,
likeur, pesto…
Stuk voor stuk unieke producten
van onze Utrechtse boeren. En zoveel
mogelijk met Lekker Utregs keurmerk.
Wat is er leuker dan uw
medewerkers te bedanken met Utrechtse

Medewerker van de Provincie:

fairtrade!

"Het leukste kerstpakket dat ik ooit heb gekregen!"
Lekker Utregs heeft al vele succesvolle
kerstmarkten op haar naam staan,
georganiseerd voor zorgcentra,
Utrechtse gemeenten en de
medewerkers van de Provincie Utrecht.

Boerin José van Rossum:
"Het persoonlijke contact met de klant
is erg leuk. En ik heb nog nooit, op één
dag, zoveel kaas verkocht!"

Lekker Utregs zorgt voor een vast
aanspreekpunt en voor de uitvoering en
administratieve afhandeling van de
markt.

