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E V E R Y D A Y  I N N O V A T I O N S  T H A T  I N S P I R E  G R E E N  C H A N G E



EEN DUURZAME GIVE AWAY

Met het logo van jouw organisatie op een 
Sprout®POTLOOD of  Sprout®SPOON kan je op een 
ludieke en duurzame manier reclame maken voor jouw 
merk of bedrijf.

PRODUCTEN MET EEN DOEL

Ons assortiment ziet er misschien uit als bekende 
alledaagse artikelen, maar elk product heeft een 
verrassingselement.

Of dat nu een zaadgevulde capsule aan het uiteinde 
van een potlood is of een biologisch afbreekbare lepel 
voor een heerlijk kopje thee. 



GEPATEN-
TEERD

PLANT EEN 
GROENE MINDSET!

NA GEBRUIK KAN JE JE 

POTLOOD ZIEN GROEIEN EN 

BLOEIEN!

PENCIL
PLANTBAAR POTLOOD



Met de Sprout®POTLOOD van Grab a Gift tover je een glimlach op het gezicht 
van jouw klanten, relaties en medewerkers.  Uit deze potlood groeien verse 
kruiden, fleurige bloemen - of  knapperige groenten. Succes verzekerd!

NIET ZOMAAR EEN POTLOOD ...

Door een Sprout®POTLOOD te planten in plaats van hem gewoon weg te gooien, kun je 
een kleine bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit is het idee achter de 
Sprout®POTLOOD. En het heeft een gevoelige snaar geraakt, aangezien er al meer dan 
20 miljoen Sprout®POTLODEN zijn verkocht in 80 verschillende landen.

DUURZAAM  
GECERTIFICEERD 
HOUT

_

OPLOSBARE 
ZAADCAPSULE

_

KERN VAN GRAFIET 
OF KLEI

_

100% NATUURLIJK

 _

N IET GIFTIG

_

10 VERSCHILLENDE 
ZAADSOORTEN

_

LEVERBAAR ALS 
GRAFIET OF 
KLEURPOTLOOD

GENIET
De zaadjes ontkiemen en groeien

PLANT
Geef een beetje liefde, zonlicht en water

GEBRUIK
Schrijf of kleur met je groeipotlood



Voor bedrijven of organisaties met een 
passie voor duurzaamheid is een 
Sprout®POTLOOD van FSC-gecertificeerd 
of PEFC-hout een ideaal cadeau. 
De groeipotloden worden gegraveerd met 
een logo en zijn leuk om weg te geven 
tijdens conferenties en evenementen.

Laat je bedrijfslogo, slogan of quote op 
het potlood graveren - en kies in welke 
taal je de zaadnaam wilt plaatsen. 
Promoot je merk of bedrijf met een 
Sprout®POTLOOD.

IDEAAL PROMOTIONEEL 
PRODUCT VOOR : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Product lancering 

Conferenties

Beurzen

Campagnes 

Teambuilding sessies 

Seminars

Evenementen

GEEF IETS 
TERUG AAN DE 

NATUUR



POTLOOD



SPROUT®POTLOOD  –  STANDAARD
Met zaadnaam en Sprout logo
We hebben verschillende zaden om uit te kiezen
De zaadjes zitten in de karakteristieke groene capsule 
bovenop elke Sprout®POTLOOD. 

SPROUT®POTLOOD  –  OP MAAT
Personaliseer de Sprout®POTLOOD door deze te laten 
graveren met jouw logo, webadres, quote of slogan. 
Download de werktekening op www.grabagift.nl

KIES JE 
GROEIPOTLOOD

KIES DE GEWENSTE TAAL 
Je kunt de plantnaam laten graveren in de taal naar keuze. 

Meerdere zaadsoorten binnen één order zijn mogelijk, maar we 
hanteren wel een minimum van 100 potloden per zaadsoort.   

Je hebt twee keuzes voor het graveren van je 
potlood: standaard of op maat. Je kunt ook 
kiezen uit grafiet of kleurpotloden.

Alle Sprout®POTLODEN zijn gemaakt van 
duurzaam gekapt hout. Omdat hout een 
natuurlijk materiaal is, zullen er kleurverschillen 
zijn. Ieder potlood is uniek!

STANDAARD ONGESLEPEN

Hou er rekening mee dat onze potloden 
ongeslepen geleverd worden. Tegen bijbetaling 
kunnen we ze slijpen.



Basilicum

Vergeet-
me-

nietjes

Made-
liefjes

ChiaSalie

ThijmKoriander

Anjers

MULTI
COLOR

Naast de standaard grafietkleur is de 
Sprout®POTLOOD ook leverbaar als kleurpotlood. 
Er zijn 6 verschillende kleur/zaadcombinaties 
mogelijk (8 in de VS en Canada).

KLEURPOTLODEN VAN SPROUT
Iedere kleurpotlood heeft een eigen zaadsoort. 
De poloodkern heeft een andere kleur, maar de 
potlood en capsule veranderen niet van kleur. 

SPROUT  REGENBOOG POTLOOD 
3 kleuren in één: geel, blauw en rood. 
Ideaal voor restaurants, bedrijfs- en familie-
evenementen.

KIES 
JE KLEUR

Alleen verkrijgbaar in  
USA en Canada

Alleen verkrijgbaar in  
USA en Canada



Ben je dol op de smaak van basilicum? De 
kleuren van madeliefje? Of de geur van anjers?
Kies maar uit!

Bij bestellingen van meer dan 25.000 stuks heb 
je de mogelijkheid om andere zaadsoorten te 
selecteren. 

We geven graag suggesties en advies.
We houden hierbij rekening met parameters 
zoals grootte, kiemduur, symbolische betekenis 
en beschikbaarheid. We hebben een breed 
scala aan niet genetisch gemodificeerd 
zaadsoorten van hoge kwaliteit.

KEUZE UIT 8 
ZAADSOORTEN Zonnebloem*

Makkelijk te kweken, 
heel groot, symbool 
van macht. Eetbare 
zaden.

Madeliefjes
Symbool van 
zuiverheid, vrolijke 
bloemen, bestand 
tegen droogte. 
Eetbare bloemen.

Anjers
Symbool van liefde, 
prachtige bloemen in 
verschillende 
kleuren. Eetbaar 
bloemblad.

Vergeet-me-
nietjes
Symbool van liefde 
en vriendschap. 
Blauwe, eetbare 
bloemen.

Cherry tomaten*
Makkelijk te kweken 
groente. Gedijt op 
een warme en 
zonnige locatie. 
Eetbaar als ze 
volwassen zijn

Basilicum
Makkelijk te kweken. 
Prachtig kruid met 
veel smaak. Eetbare 
bladeren.

Tijm
Makkelijk te kweken 
kruid. Eetbare 
bladeren/bloemen 
voor zowel zoete als 
hartige gerechten. 
Bijvriendelijk

Salie
Makkelijk te kweken 
aromatisch kruid. 
Geweldige 
smaakversterker.
Bijvriendelijk.

Koriander
Makkelijk te kweken 
kruid met 
karakteristieke 
smaak. Eetbare 
bladeren.

Chia
Bijvriendelijke, paarse 
bloemen. Van de 
verse of gedroogde 
bladeren kan een 
gezonde thee 
worden gemaakt.



VERPAKKINGEN



EIGEN ONTWERP
De voorzijde van de insteek-kaart wordt volledig 
naar wens bedrukt met jouw ontwerp. Op de 
achterkant staan onze infographics die laten zien 
hoe je de potlood plant. De teksten kunnen we in 
het Nederlands plaatsen en de kleuren kunnen we 
aanpassen aan jouw huisstijl.

INSTEEKKAART
Laat je potlood verpakken in een insteekkaart.

Je kunt kiezen voor ons standaard Engelstalige 
design of je laat je insteekkaart Full Colour 
bedrukken met je eigen ontwerp.

STANDAARD
De standaard insteekkaart wordt 
geleverd met Engelstalige groei-
instructies. 

PERFECT 
VOOR 

EVENEMENT
EN EN 

BEURZEN



OP MAAT
De hele voorkant staat tot je beschikking en op de 
achterkant vindt je onze infographics die laten zien hoe 
je de potloden kunt planten. De instructies worden 
geplaatst in de taal naar keuze en de kleuren van de 
infographics kunnen we aanpassen aan jouw huisstijl.
De levertijd is wel wat langer.

3 EN 5-PAK DOOSJES
Wil je meerdere groeipotloden wegeven in één verpakking?
Kies dan voor een standaard of een op maat gemaakt doosje.

STANDAARD
De 3 en 5-pak doosjes zijn aan alle kanten 
bedrukt met het Sprout-logo, afbeeldingen en 
tekst. De Engelstalige instructies voor het 
kweken staan op de achterkant.



HOE DE 
SPROUT 

POTLOOD 
INGEZET 
WORDT



JE BENT IN 
GOED GEZELSCHAP
Bedrijven en organisaties die Sprout®POTLODEN hebben ingezet 
om hun passie voor duurzaamheid te verspreiden:

Meer info: 
grabagift.nl



FULLY 

BIO
DEGRADABLE! 

FAIRTRADE 
THEE 

THEEZAKJE EN 
THEELEPEL IN ÉÉN

THEE & LEPEL IN ÉÉN 

NEW
PATENTED
INVENTION



Vergeet plastic lepels en roerstaafjes, de Sprout®SPOON 

is een volledig biologisch afbreekbare lepel en theezakje 

in één. 

Het werkt eenvoudig: Uitvouwen, in heet water zetten 

en genieten van een kopje heerlijke fairtrade thee. 

De Sprout®SPOON kan gepersonaliseerd worden met 

jouw logo of reclameboodschap!

  FAIRTRADE 
THEE

DRIP
FREE
AFTER A
SQUEEZE



EEN DUURZAME 
BOODSCHAP 

MET EEN 
SPROUT®SPOON

Als jouw bedrijf of organisatie een passie heeft voor 

duurzaamheid, dan is een Sprout®SPOON de ideale manier om 

dat te over te brengen. 

Met jouw logo en/of reclameboodschap is het een perfect 

uitdeelartikel. Denk aan campagnes, evenementen, 

weggeefacties, receptieruimtes of als grapje bij een mailing.

In 3 stappen je eigen gepersonaiseerde 
Sprout®SPOON

1. Kies een smaak

2. Download de werktekening

op www.grabagift.nl

3. Mail je order naar info@grabagift.nl

Omdat de Sprout®SPOON met de hand gemaakt is, moet je 

rekening houden met een levertijd van ongeveer vier weken.



NON-TOXIC 
print and dyes

SUSTAINABLE 
production

NO 
artificial 
flavors

FULLY 

BIO
DEGRADABLE! 

RENEWABLE 
fibers

Stitched 
with 

ORGANIC 
cotton

FREE 
from plastic

ORGANIC 
tea blends



THEE MET EEN 
GEWETEN

Zwarte Thee 
Vanille

Zin in iets klassieks?
Ga voor onze zwarte thee 
op smaak gebracht met 

vanille.

Groene Thee 
Gember & Citroen

Een frisse en pittige 
opkikker nodig? Probeer 

onze groene thee met 
gember en citroen.

Herbal Tea 
Blend

Probeer onze milde en 
heerlijke kruidentheemix 

voor een geweldige 
smaak. Cafeïne vrij.

Voor de beste thee-ervaring wordt alle Sprout®SPOON-thee 

duurzaam geproduceerd. We werken alleen met fairtrade-dealers in 

enkele van 's werelds beste theeteeltregio's en we garanderen dat 

de thee in de Sprout®SPOON volledig vrij is van genetische 

modificatie en kunstmatige smaakstoffen.

    De Sprout®SPOON wordt geleverd in drie heerlijke smaken:



Als je een Sprout®SPOON wilt laten personaliseren 

hoef je alleen maar contact met ons op te nemen 

voor een vrijblijvende offerte. Stuur een e-mail naar 

info@grabagift.nl en we nemen binnen 24 uur 

contact met je op. Alleen leverbaar in Europa.

The Sprout®SPOON is ideaal voor:
Hotelkamers, receptieruimtes, kantoren, 

productlanceringen, conferenties, beurzen, kick-off 

evenementen, teambuildingsessies, seminars, etc ...

GET YOUR 
FREE QUOTE THEE & LEPEL IN ÉÉN 



Grab a Gift

Groot-Haasdal 3
6333 AV Schimmert
Tel: 045 549 1874
E-mail: info@grabagift.nl

www.grabgift .nl

KLIK
 HIER VOOR 
PRIJSLIJST

https://grabagift.nl/wp-content/uploads/2020/05/Grab-a-Gift-SPROUT-Prijslijst-2020.pdf



