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Presentje als herinnering 

Een passend presentje bij het weggaan kan je feest meerwaarde geven. Deze checklist helpt 

je een zorgvuldige keuze te maken.  

1. Stem het presentje af op doelgroep. 

Het is natuurlijk onmogelijk om een geschenk te vinden dat aan alle individuele eisen 

voldoet. Maar je weet natuurlijk wel of je groep bestaat uit voornamelijk mannen of 

vrouwen, van welke leeftijd ze zijn en welke interesses ze hebben. Vraag je af waarmee je 

(een groot gedeelte van) de doelgroep een plezier doet. Eventueel kun je ervoor kiezen een 

keuze uit twee of meerdere geschenken aan te bieden. 

2. Het cadeau staat in verhouding tot de prestatie.  

Als het alleen gaat om een bedankje voor aanwezigheid bij een ‘open huis’, een 

productpresentatie of een andere relatiebijeenkomst verwacht niemand een exclusief 

geschenk. Gasten moeten zich ook weer niet verplicht voelen zaken te doen.  

3. Verwacht je dat ze het meteen in de prullenbak gooien?  

Doe dan niets, dat is zonde van het geld. Zeker als je erg weinig budget hebt, moet je 

overwegen of je wel een geschenk zult geven. Een (goedkoop) alternatief is een bedankbrief 

die de volgende dag bij de bezoeker in de bus valt. 

4. Houd rekening met de levertijd van de gewenste producten. 

Dat geldt natuurlijk vooral als je een leuk presentje uit een ver land laat komen. Dat moet je 

lang van tevoren bestellen. Alleen weet je dan nog niet precies hoeveel gasten er zullen 

komen. Bestel niet te krap, want voor bijbestellen is de tijd meestal te kort.  

5. Maak van het geschenk geen reclameobject. 

Het logo van het bedrijf mag natuurlijk best op het geschenk aanwezig zijn, maar het moet 

het niet overschaduwen. De aandacht moet eerst uitgaan naar het geschenk en dan pas 

naar de gever. 

6. Overhandig het geschenk op een leuke manier.  

Het is zonde van je tijd en moeite als je een zorgvuldig gekozen geschenk in een kartonnen 

doos verpakt. Met weinig extra middelen kun je het geschenk ook nog eens leuk 

overhandigen. Doe dit in ieder geval persoonlijk. 
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7. Is er een verband tussen geschenk, evenement en bedrijf? 

Soms ligt de keuze voor de hand, bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuw product. 

Bedenk dan wel dat het gaat om een bedankje, een cadeautje dus, en niet alleen om 

promotiemateriaal. Als het evenement een rode draad of thema heeft, is een cadeautje in 

het verlengde daarvan het leukst en meest doeltreffend. 

 8. Wat is de bedoeling? Wat gebeurt er mee? 

Probeer je voor te stellen wat er met het geschenk gebeurt. Is het de bedoeling dat de gast 

het mee naar huis neemt of naar kantoor? Moet het een gebruiksvoorwerp zijn of alleen iets 

moois om neer te zetten? En in welke mate dient het geschenk als een blijvende 

herinnering? 

9. Welke waarde wil je aan het geschenk geven? 

Moet het iets blijvends zijn of kan het na enige tijd worden weggegooid? Is het een 

aandenken om te bewaren of misschien juist iets om op te eten of te drinken? 

10. Wat mag het kosten? 

Probeer dat van tevoren te bepalen. Ga niet eerst in een catalogus bladeren bij de 

geschenken onder de tien euro. Zonde als je meer te besteden hebt.  

11. Kan het geschenk makkelijk meegenomen worden? 

Dit heeft ook te maken met welk vervoer de gasten zijn gekomen. Als iemand zich met twee 

zware flessen wijn in het openbaar vervoer moet verplaatsen (naast de andere bagage die 

men vaak al bij zich heeft) voelt het cadeau eerder aan als een last dan aan iets prettigs. 


