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Pure arbeidsvitamines

Vers fruit op de werkplek 
In slechts een paar stappen kan ons fruit bij uw bedrijf of kantoor 
geregeld zijn! De inhoud van de fruitboxen bestaan uit 7 tot 8 
verschillende fruitsoorten en de samenstelling varieert wekelijks. Zo 
worden uw medewerkers altijd verrast. Verandert de bezetting op de 
werkvloer of wilt u net een andere samenstelling? Wijzigingen kunnen 
wij binnen 48 uur doorvoeren, zodat het altijd voldoet aan uw wensen. 
Het fruit wordt dagelijks vanuit 3 vestigingen verdeeld over het land. Op 
het moment dat het fruit binnen komt wordt het met de grootste zorg 
verpakt. Door de uitgebreide kwaliteitscontroles bent u altijd zeker van 
het beste fruit. 

Het fruit wordt op de gewenste locaties in het pand geplaatst, zodat u 
er geen om kijken meer naar heeft. De uitnodigende fruitdisplays kunnen 
volledig in uw huisstijl worden uitgevoerd. Daarnaast worden de houten 
displays gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
wordt voor iedere 50 stuks fruit die wordt afgenomen, één stuk fruit aan 
de voedselbank gedoneerd.

Fruitpresentatie 
Bij het aanbieden van fruit speelt de presentatie een belangrijke rol. 
Hierin zijn drie mogelijkheden om het fruit te presenteren: 
• Staand fruitdisplay
• Tafelmodel fruitdisplay
• Fruitschaal

Iedere dag vers fruit op de werkplek 
zonder dat u er zelf iets voor hoeft te 
regelen? 
Wij ontzorgen alle bedrijven door de 
medewerkers blij te maken met fruit op 
de werkplek. Het fruit wordt rechtstreeks 
bij de telers ingekocht. Zo ontvangen 
zij eerlijke prijzen voor de producten en 
wordt het fruit zo vers mogelijk geleverd, 
waardoor ook minder behandeling van 
het fruit noodzakelijk is. 

Investeer juist in deze tijd in uw 
medewerkers door de werkplek gezonder 
én leuker te maken. Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Wij maken graag 
vrijblijvend een offerte op maat.
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