
Aantal Fortune Cookie 
standaard folie

Folie 1 kleur 
bedrukt

Folie all-over
fullcolour bedrukt

300 € 0,57 € 0,88 € 0,98

900 € 0,39 € 0,59 € 0,68

1.500 € 0,36 € 0,53 € 0,61

2.400 € 0,33 € 0,49 € 0,57

3.000 € 0,29 € 0,42 € 0,42

5.100 € 0,26 - € 0,39

Grotere afname op basis offerte. Bestellingen in veelvouden van 300 stuks. Incl. 5 eigen 
teksten, random in oplage. Bedrukking folie tot 5.100 stuks digitaal. Grotere oplage: offset 
of flexo-druk. Kosten excl. transport en BTW.

Logo op tekststrookje € 50,00

Dubbelzijdig bedrukt tekststrookje (start) € 30,00

+ per doos (300 stuks) € 1,00

Folie wissel binnen één productie € 15,00

Kleurenprint op tekststrookje per 300 stuks (tot 3000) € 15,00

Kleurenprint op tekststrookje per 300 stuks  (na 3000) € 10,00

Jumbo tekststrookje = 2x standaard formaat (start) € 30,00

+ per doos (300 stuks) € 3,00

Prijs- of winkoekjes, separaat geleverd van bulk € 5,50

Extra tekst: 6 tot max. 15 € 27,50

Extra tekst: 16 tot max. 25 € 37,00

Happiness is a gift!

Extra opties

Fortune Cookies met eigen teksten en verpakking.

Prjizen zijn een aanvulling op de volledige order.

Standaard 
folie kleuren

Met Fortune Cookies laat je je boodschap 
smakelijk over de tong gaan. Optimaliseer de 
impact en kies een kleurrijke verpakking. 
Kies voor een basis folie, een bedrukking met je
logo of tekst in 1 kleur, of een volledig bedrukte 
folie verpakking in meerdere kleuren.

1-4 kleuren bedrukt
min. afname 300 stuks  | vanaf € 0,98 

Beken kleur.

1 kleur bedrukt folie
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Een doosje geheel in de gewenste huisstijl. Met 
klepdeksel. Eventueel kan een bijsluiter (foldertje) 
worden toegevoegd. Afmetingen: 75 x 55 x 40 mm.

Ook verkrijgbaar voor 2 of 3 Fortune Cookies. 
Fullcolour bedrukt, va 300 stuks 1,69 euro, 
incl. Fortune Cookie in stand. folie.

Fortune Cookies zijn geschikt om per post te 
versturen. Mits goed verpakt. Maak gebruik 
van de hiervoor speciaal ontwikkelde 
maildoosjes. Door de formaten, kan het 
doosje tegen laag post tarief worden 
aangeboden.

Verpak Geluk, creëer impact!
Presentaties geheel in jullie huisstijl.

Cadeaudoosje met 
Fortune Cookie

Fortune Cookie
met topkaartje

Geluk op de deurmat

Aantal Fortune Cookie
in een doosje

Fortune Cookie
met topkaartje

Fortune Cookie
in maildoosje

300 € 1,69 € 0,88 € 4,85

900 € 0,79 € 0,64 € 3,65

1.500 € 0,61 € 0,59 € 2,80

2.400 € 0,53 € 0,50 € 2,20

3.000 € 0,48 € 0,45 € 2,05

5.100 € 0,44 € 0,41 € 1,78

Ben je op zoek naar andere koekjes?  Kies uit 
ons ruime assortiment koekjes.

Uniek in Europa!
Koffiekoekjes verpakken wij al vanaf 300 stuks in 
jullie eigen bedrijfsfolie! Het smakelijkste visitekaartje bij 
het kopje koffie.

Blik van Waardering
Vraag naar ons assortiment koekblikken. Leeg of gevuld.
Van Fortune Cookies tot ontbijtkoek en van Macarons 
tot Stroopwafels. Uiteraard alles afgestemd op je 
boodschap en huisstijl.

Heb je interesse in onze Fortune Cookies, maar 
heb je de smaak nog niet echt te pakken?  
Bestel dan ons Fortune Cookies proefpakket  
op www.geluk.com.

Voorproeven?
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Da’s andere koek!


