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Een goede kerst- of geschenkverpakking trekt de aandacht, 
maakt nieuwsgierig, nodigt uit om te dromen van wat erin zit.

Dat is dé reden dat wij er elk jaar alles aan doen om de mooiste collectie kerst- en 
geschenkverpakkingen te ontwerpen. Met gepaste trots kunnen wij je vertellen dat het ook dit jaar 
weer gelukt is. De nieuwe collectie bevat dessins specifiek voor Kerst, maar ook neutrale dessins 
die bij verschillende geefmomenten het hele jaar door ingezet kunnen worden.

Een greep uit onze nieuwe collectie:

• De Escape Box is een interactieve doos die kan worden ingezet bij verschillende geefmomenten. 
De doos bevat raadsels en doet denken aan een zogenaamde Escape Room, waarbij men door 
codes te kraken in kort tijdsbestek moet zien te ontsnappen. Een unieke belevenis! 

• De All I want for Christmas -doos is dé ultieme kerstdoos. De typische kerstelementen brengen de 
ontvanger direct in de kerstsfeer en de doos is ook nog eens uitstekend te combineren met de verschillende 
kerstlijnen van Tastemakers.

Blader door onze brochure en laat je verrassen door de nieuwe collectie. Niet gevonden wat je zocht? 
Laat het ons weten. Samen met jou gaan we de uitdaging aan!
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Standaard formaten:

S120 200 x 150 x 120 mm Art.nr. 8120151216
A140 310 x 200 x 140 mm Art.nr. 8131201473
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291326
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291825
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292046
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292449
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293052
D230 450 x 350 x 230 mm Art.nr. 8145352402
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391589
G200 490 x 390 x 200 mm Art.nr. 8149392072
G270 490 x 390 x 270 mm Art.nr. 8149392767
H300 590 x 380 x 300 mm Art.nr. 8159383051

‘’Kleine momenten, grote herinneringen.’’ De neutrale doos kan het hele jaar door bij 
verschillende speciale momenten gegeven worden. De vele kleuren en maten waarin de doos 
beschikbaar is zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils is.

SPECIALmoments ZWART / WIT

Collect moments, 
not things.“
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Standaard formaten:

C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291328
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291827
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292451
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293054
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391591

Standaard formaten:

C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291327
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291826
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292450
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293053
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391590

BLAUW / WITGROEN / WIT

SPECIALmoments
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Standaard formaten:

C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291324
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291823
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292447
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293050
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391587

Standaard formaten:

A140 310 x 200 x 140 mm  Art.nr. 8131201472
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291325
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291824
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292045
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292448
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293051
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391588
G200 490 x 390 x 200 mm Art.nr. 8149392071

ROOD / WITZWART / BRUIN

SPECIALmoments



Standaard formaten:

A140 310 x 200 x 140 mm Art.nr. 8131201477
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291334
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291833
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292051
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292457
D230 450 x 350 x 230 mm Art.nr. 8145352406
G200 490 x 390 x 200 mm Art.nr. 8149392075

GIFT GIFT 44 YOUYOU
‘’It’s yours now.’’ Het geven van een cadeau is een waar feestje met deze 
doos. De doos is beschikbaar in uiteenlopende maten en is op die manier 
passend voor vrijwel elk cadeau. WIT / BRUIN

When life gives you a 
gift, receive it with all 

your heart.
“
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Alsjeblieft, speciaal 
voor jou een dankjewel.“ Standaard formaten:

F427 180 x 115 x 28 mm A6      Art.nr. 8116122502
F427 255 x 160 x 28 mm A5      Art.nr. 8125162703
F427 299 x 213 x 27 mm A4      Art.nr. 8129212701

WIT / BRUINGIFT GIFT 44 YOUYOU ‘’A gift for you.’’ Tover een glimlach op het gezicht van de ontvanger  
met deze neutrale brievenbusdoos. Ideaal om kleine cadeautjes te 
verzenden voor verschillende geefmomenten het gehele jaar door. 
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Standaard formaten:

A140 310 x 200 x 140 mm Art.nr. 8131201474
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291330
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291829
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292453
D230 450 x 350 x 230 mm Art.nr. 8145352404
G270 490 x 390 x 270 mm Art.nr. 8149392768

All I want 
for Christmas

‘’All I want for Christmas is… deze sfeervolle kerstdoos!” De typische kerstelementen 
brengen de ontvanger direct in de kerstsfeer en de doos is ook nog eens uitstekend te 
combineren met de verschillende kerstlijnen van Tastemakers. Dé ultieme kerstdoos! GROEN / BRUIN

Kerst zoals je in de film ziet;
That’s all I want 
for Christmas.

“
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Standaard formaten:

C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291329
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291828
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292047
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292452
D230 450 x 350 x 230 mm Art.nr. 8145352403
G200 490 x 390 x 200 mm Art.nr. 8149392073

Standaard formaten:

S120 200 x 150 x 120 mm Art.nr. 8120151217
A140 310 x 200 x 140 mm Art.nr. 8131201475
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291331
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291830
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292048
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292454
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8139293055
G150 490 x 390 x 150 mm Art.nr. 8149391592
G270 490 x 390 x 270 mm Art.nr. 8149392769
H300 590 x 380 x 300 mm Art.nr. 8159383052

ROOD / BRUINZWART / BRUIN

All I want 
for Christmas



Standaard formaten:

C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291332
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291831
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292049
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292455

ROOD / GROEN / 
ZWART / BRUIN All I want 

for Christmas
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Ilse en Job werken het hele jaar naar Kerst toe en doen er alles aan om te zorgen dat kerst- en relatiegeschenken in de mooiste verpakkingen 
verpakt kunnen worden. Ilse vertelt hoe de collectie kerst- en geschenkverpakkingen voor 2022 tot stand is gekomen: 

‘’In oktober 2021 ben ik begonnen met de conceptvorming voor de collectie kerst- en geschenkverpakkingen voor 2022. Inspirerende 
quotes, sfeerbeelden en aantrekkelijke dessins verzamel ik in een moodboard en uiteraard houd ik ook de trends en ontwikkelingen in de 
gaten. Het uitwerken van de verzamelde ideeën gaat als volgt:

• Samen met Annamarie en Job maak ik aan de hand van het moodboard een concreet plan voor de nieuwe collectie. Hierbij kijken we 
naar de kosten, duurzaamheid en productiemogelijkheden van de verpakkingen. 

• Deze ideeën werken we uit in een aantal concrete modellen, die Job vervolgens meeneemt naar de kerstbeurs in februari en maart. 
Tijdens deze beurs wordt de nieuwe collectie gepresenteerd. 

• Na de beurs vindt het uitmonsteren van de kerst- en geschenkverpakkingen plaats. Geïnteresseerden ontvangen een pakket met de 
verschillende dessins én alle beschikbare formaten. Zo kunnen zij met behulp van de modellen een mooi assortiment geschenkpakketten 
samenstellen.’’

Het belang van passende kerst- of geschenkverpakkingen 
Er zijn maar weinig feestdagen waarbij sfeerbeleving zo’n grote rol speelt als bij Kerst. Iedereen heeft gedachten, herinneringen en emoties 
bij het woord ‘Kerst’. Het is naast een tijd van gezelligheid en samenkomst, ook een tijd van geschenken. Een goede verpakking trekt de 
aandacht, maakt nieuwsgierig, nodigt uit om te dromen van wat erin zit. 

“Wij begrijpen het belang van een geschenk. Daarom besteden we ook zo veel tijd en aandacht aan de verpakking. Achter elk geschenk zit 
een gedachte en wij doen er alles aan om die gedachte zo goed mogelijk over te brengen in de verpakking. En de combinatie van al deze tijd, 
aandacht en kennis, maakt dat onze verpakkingen zo veel meer zijn dan gewoon een omhulsel van een relatiegeschenk!” 

Het geheim van een goede kerstverpakking Het geheim van een goede kerstverpakking 



ESCAPE  BOX
‘’Niets is wat het lijkt…’’ De Escape Box is een interactieve doos en 
kan ingezet worden bij verschillende geefmomenten. De doos bevat 
raadsels en doet denken aan een zogenaamde Escape Room, waarbij 
men door codes te kraken in kort tijdsbestek moet zien te ontsnappen. 
Een hele belevenis!

Lukt het jou de codes 
te kraken voordat de 

tijd om is?
“

Standaard formaten:

C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8239292313

SPECIAL
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Een eigen boodschap meegeven, uniek en op maat voor je klant? 
Dat kan!  Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.

Standaard formaten:

F427 390 x 280 x 150 mm

giftbox ‘’Alsjeblieft een dankjewel.’’ De Giftbox is ideaal voor het verzenden van verschillende soorten 
cadeaus. Het etiket is beschikbaar in twee dessins, maar is ook eenvoudig te personaliseren 
met een unieke boodschap. Zo is de Giftbox passend bij elk moment! PERSONALISEREN

It is not the gift but the 
thought that counts.“
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Standaard formaten:

F427 390 x 280 x 150 mm Art.nr. 8136281500-2

Standaard formaten:

F427 390 x 280 x 150 mm Art.nr. 8136281500-1

FIJNE FEESTDAGEN ALSJEBLIEFT

giftbox



Standaard formaten:

A140 310 x 200 x 140 mm Art.nr. 8131201476
C126 390 x 290 x 126 mm Art.nr. 8139291333
C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8139291832
C200 390 x 290 x 200 mm Art.nr. 8139292050
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8139292456
D230 450 x 350 x 230 mm Art.nr. 8145352405
G200 490 x 390 x 200 mm Art.nr. 8149392074

CELEBRATE
‘’Celebrate the little things.’’ De kleine dingen in het leven moeten gevierd worden 
en met deze kerstdoos wordt de ontvanger daaraan herinnerd. De doos is in veel 
verschillende maten beschikbaar en is zo passend bij vrijwel elke eindejaarslijn.ZWART / GOUD / 

WIT

Each day is a gift.
Don’t send it back 

unopened.
“



Kerst- en geschenkverpakkingen 2022 | Brochure 31

Standaard formaten:

C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8039291807-3 / 8039291808-3
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8039292429-3 / 8039292430-3
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8039293041-3 / 8039293042-3

MIX & MATCH
Bodem-deksel opbergdoos

Ook dit jaar zijn er weer vijf verschillende deksels ontworpen passend bij de thema’s van Tastemakers. De paraatdeksels met full colour 
bedrukking zijn eenvoudig te combineren met een witte of bruine onbedrukte Amerikaanse vouwdoos met handgrepen. De deksels zijn 
beschikbaar in één formaat (390 x 290 x 50 mm) en de Amerikaanse vouwdozen zijn in drie verschillende hoogtes beschikbaar. 

JAPANDI
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Standaard formaten:

C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8039291807-5 / 8039291808-5
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8039292429-5 / 8039292430-5
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8039293041-5 / 8039293042-5

Standaard formaten:

C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8039291807-2 / 8039291808-2
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8039292429-2 / 8039292430-2
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8039293041-2 / 8039293042-2

WINTER MOMENTS SOENIL
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Standaard formaten:

C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8039291807-1 / 8039291808-1
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8039292429-1 / 8039292430-1
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8039293041-1 / 8039293042-1

Standaard formaten:

C177 390 x 290 x 177 mm Art.nr. 8039291807-4 / 8039291808-4
C232 390 x 290 x 232 mm Art.nr. 8039292429-4 / 8039292430-4
C300 390 x 290 x 300 mm Art.nr. 8039293041-4 / 8039293042-4

NORDEN CELEBRATE
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Standaard formaten:

1  - flesdoos  335 x 110 x 110 mm Art.nr. 8133111112 / 8133111113
2  - flesdoos  335 x 187 x 95 mm Art.nr. 8133189505 / 8133189506
3  - flesdoos  335 x 284 x 95 mm Art.nr. 8133289504 / 8133289505

Fles 
geschenkverpakkingen

‘’Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten.’’ Deze flesdozen en 
-kisten zorgen voor een extra feestelijk tintje bij het weggeven van flessen wijn, bier 
of soortgelijk. De dozen en kisten zijn er voor één, twee of drie flessen en hebben 
een neutraal dessin. Zo kunnen ze bij verschillende geefmomenten ingezet worden. 

GENIETEN
ZWART / WIT
ROOD / WIT

Geniet van elk moment
want er is zo veel te beleven.“
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WIJNKISTEN BVP is totaalleverancier

Standaard formaten:

1  - fleskist  336 x 90 x 90 mm Art.nr. 8510000010
2  - fleskist  336 x 187 x 90 mm Art.nr. 8520000003
3  - fleskist  336 x 282 x 90 mm Art.nr. 8530000003

Klein of groot, makkelijk of moeilijk; wij bieden je graag de allerbeste verpakkingsoplossing. 

Onze oplossingen strekken zich van tape tot het totaalpakket voor verzendverpakkingen, van ontwerp tot leveren, van food 
tot non-food tot aan promotionele verpakkingen en kerstverpakkingen. Dankzij onze slim georganiseerde logistiek kunnen 
we snel leveren, standaard en veelgevraagd verpakkingsmateriaal hebben wij op voorraad. Door nauwe samenwerking met 
onze leveranciers kunnen we ook custom made verpakkingen in korte tijd leveren. Benieuwd naar wat wij nog meer voor je 
kunnen betekenen? Of heb je een specifieke vraag? Neem contact met ons op!

https://www.bvp.nl/contact/


OP ZOEK NAAR EEN 
ÉCHT ONDERSCHEIDEND 
VERPAKKINGSCONCEPT?
LATEN WE EEN AFSPRAAK MAKEN

Olivijn 600, 3316 KH Dordrecht
078 652 40 60   info@bvp.nl   bvp.nl


