Verschillende verrassende kerstpakketten!
Wilt u een leuk en origineel kerstpakket cadeau doen aan uw
werknemers of vrienden? Vindt u het tevens belangrijk om op een
bewuste manier in te kopen die de lokale economie op een innovatieve manier ondersteunt?
Kies dan een kerstpakket van de Utrechtse Euro! Hiermee steunt
u lokale ondernemers uit de stad en regio en krijgt u een beter
beeld van het diverse aanbod aan producten en diensten die te
vinden zijn in eigen regio. Tegelijkertijd ontvangt u een mooie
selectie van producten en diensten die door lokale ondernemers
uit de stad worden aangeboden.
U kunt de pakketten in Utrechtse Euro’s (U€) of normale euro’s
betalen. Bezorging is gratis in Utrecht en omgeving. Hierbij worden
we geholpen door de Fietskoerier Utrecht.
Verspreiden in je eigen netwerk? Graag! Zo kunnen we meer
kerstpakketten verkopen en komen de producten/diensten van
de ondernemers éxtra onder de aandacht!

Hieronder de kerstpakketten waar u uit kan kiezen. Bij bestellingen van meer dan 50 pakketten, kunt u ook uw eigen pakket
samenstellen. Bestellen kan tot 5 december via info@utrechtseeuro.nl, daarna alleen nog in overleg via 030-2314314.

De Kerstpakketten
PROEFLOKAAL voor U€/€ 30,Wat zit er in?
LiveBuild | Zakje koffiebonen
Margot Maakt ‘t | Bonbons
Brouwerij Jovius | Oh Denneboom kerstbiertje
TOSAM | 4 kerstkaarten
Agnes Kruiden | Kruidenazijn
Lindegaard | Appel/perensap
Geertje’s Hoeve | Stuk geitenkaas
Morty’s | Stuk kaas
STRO | Boek Eigen geld maken: @nder geld
UTRECHTSE WANDELING voor U€/€ 40,Wat zit er in?
Wijn van Jaap | Fles Portugese olijfolie
Margot maakt 't | Bonbons
Noest | Houten sleutelhanger Dom
Werfzeep | Stuk biologische zeep
30 ML | Zakje koffiebonen
Chocolaterie Bonmarie | Chocoladebolletjes
vandeStreek Bier | 2 verrassende biertjes
De Leckerick | Zakje noten
Koffie Leute | Bon voor koffie voor 2
STRO | Boek Eigen geld maken: @nder geld

SMULPAKKET voor U€/€ 45,Wat zit er in?
Morty’s | Potje lokaal geproduceerde honing
Morty’s | Sociaal geproduceerde vegan chocolade van Ridiculously
Good
De Leckerick | Bonbons
Koffie Leute | Kopje koffie voor 2
Geertje’s Hoeve | Geitenkaasje
De Veldkeuken | Panettone (400 g)
Nordkapp Coffee | Zakje koffiebonen
STRO | Boek Eigen geld maken: @nder geld
FAMILIEPLEZIER voor U€/€ 50,Wat zit er in?
Money Maker Cooperatief | Luxe bordspel Money Maker
Chocolaterie BonMarie | Chocoladebolletjes
Wijn van Jaap | Fles biologische rode wijn
De Leckerick | Zakje noten
vandeStreek Bier| 2 verrassende biertjes
TOSAM | 4 kerstkaarten
STRO | Boek Eigen geld maken: @nder geld
100% LOKAAL, LEKKER & LEUK voor U€/€ 50,Wat zit er in?
De Veldkeuken | Kookboek De Veldkeuken
echtWaar | Serviesbord gemaakt door mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt
Troost & Proost | Afrikaantjeslikeur
Agnes Kruiden | KruidenazijnBrouwerij Jovius | Oh Denneboom
kerstbiertje
Snellies Waskit | Domkaars (11 cm)
STRO | Boek Eigen geld maken: @nder geld

Wist u dat…
 De Utrechtse Euro bestaat uit een netwerk van lokale bedrijven
die elkaar onderling uitbetalen in een eigen digitaal betaalmiddel?
Er al meer dan 100 deelnemende bedrijven zijn? Kijk waar ze
zitten op de kaart op onze website: www.utrechtse-euro.nl/
deelnemers/
Consumenten ook mee kunnen doen aan de Utrechtse Euro en
hun U€ kunnen uitgeven bij lokale ondernemers?
Dat dit heel makkelijk kan middels de betaalapp Circuit Nederland waarin je een overzicht vindt met je saldo, waarin je betalingen kunt doen naar en ontvangen van elkaar en waarin je andere
gebruikers makkelijk kunt vinden?
We zo samen ervoor kunnen zorgen dat er meer geld in de regio Utrecht blijft hangen waardoor de regio economisch en sociaal
op kan bloeien en we allemaal beter af zijn?

