
Wie houdt er nou niet van cadeautjes geven? 
Of nog beter zelfs, krijgen! 
In onze Gratitude Box kan het allemaal! 

Wees #dankbaar,  geef het door,  krijg het terug,  voel je happyand repeat!

 your gratitudeExp�ss

with your

loved ones
Sha� �

those high

serotonin levels!

Enjoy

Door dankbaarheid uit te spreken geef je niet alleen 
een cadeau aan je dierbaren, maar ook aan jezelf. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat het ontvangen 
en uiten van dankbaarheid jouw mentale veerkracht 
een boost geeft. Je hersenen maken geluksstofjes 
aan en je voelt je gelijk positiever en dat zorgt voor 
duurzaam geluk.

Dankbaar zijn is een skill die je kunt trainen;  
en jong geleerd is oud gedaan. Dus laten we  
samen dé ultieme life hack meegeven.

Help ook jouw studenten / werknemers /
eventbezoekers hun mentale veerkracht een boost te 
geven en verblijdt ze met de ‘gift of gratitude’.

Klinkt goed toch?
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Wat doet dankbaarheid eigenlijk?
We hebben het al kort gezegd, maar kunnen het niet genoeg 
herhalen: nadenken en uitspreken waar je dankbaar voor 
bent, is jezelf een gratis shot geluk bezorgen! En het trainen 
van die dankbaarheid versterkt ook nog eens jouw mentale 
weerbaarheid. 

En maakt dat je je blijer en gemotiveerder voelt en zélfs dat je 
beter slaapt. Wij van We Spark the World zijn op een missie; 
namelijk dankbaarheid verspreiden over heel Nederland.  

meer over hebt voor een ander
je minder druk maakt om spullen
gemotiveerder bent op school of werk
beter slaapt

Wist je dat?
Het trainen van dankbaarheid zorgt
ervoor dat je:

Maar hoe werkt het dan?
Denk eens aan een lekker zonnetje buiten, een 

mooie film die je hebt gezien, of iemand die 
veel voor je betekent. Voelt goed toch? Stilstaan 
bij dankbaarheid is een goede eerste stap. Een 

goede tweede stap en dé stap om dankbaarheid 
te verspreiden, is om jouw dankbaarheid ook te 

uiten. Wanneer je dankbaar bent voor iemand kan 
je dit face-to-face kenbaar maken, maar ook via een 

videoboodschap. 

Leg uit!
De Gratitude Box is een kleurrijke mega cadeaudoos 

speciaal door ons ontwikkeld met een ingebouwde 
videobooth. Aan de buitenkant van de box wordt je 

geïnspireerd door boodschappen van anderen en 
binnenin kun je jouw boodschap opnemen en direct 
versturen aan jouw dierbare(n)! Er worden grappige, 
ontroerende en hartverwarmende verhalen gedeeld 

en iedereen verlaat de booth met een big smile.
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Dat klinkt interessant!
Dankje! En de Gratitude Box is nog niet eens 

alles, er zijn nog meer waardevolle extra’s die 
we je ook kunnen bieden. Deze positieve impact 

op korte termijn smaakt naar meer! 
Middels aanvullende workshops, trainingen en 
online tools zetten we aan tot impact op lange 
termijn. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

     Praktisch:  
Wat heb je nodig? 

• Minimaal 3 vierkante meter. 
• Een stroomaansluiting; de box is gevuld met een 

videocamera en wifi-hotspot en die hebben stroom nodig. 
 
De afmetingen van de box zijn:  
2m breed x 2m diep x 2.20m hoog. 
(De deksel kan eraf, waardoor de box door een  deur van 2.20m past.)

Gratitude Box Gratitude BoxGratitude Box 
incl. We Spark begeleider +
500 uitdeelstickers
 

vanaf € 1250,- (ex BTW) 

Optioneel
• extra ‘gratitude gifts’

(eigen begeleiding)

 

vanaf € 750,- (ex BTW) 

incl. We Spark begeleider +
500 uitdeelstickers +
sfeerverslag video
 
vanaf € 2750,- (ex BTW) 
(inclusief 500 uitdeelstickers)

Sfeerverslag video omvat: 
camjo op locatie, montage 2 minuut video.

Optioneel
• extra ‘gratitude gifts’ 
• ‘gratitude wheel’
• customized goodies
• customized vormgeving
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Ruben Köster - 
0647092211 

Levi van Dam - 
0653823013


