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N I E UW !



Beste klant,

Soxs.co is erin geslaagd een wollen sok te produceren die heel veel voordelen 
kent ten opzichte van de traditionele geitenwollen sokken zoals wij die kennen. 
De SOXS zien er om te beginnen hip uit en hebben opvallende gekleurde 
merklabels. 

Ze zijn niet alleen mooi, de superzachte wol die afkomstig is van Nieuw-Zeelandse 
schapen wordt ook nog eens duurzaam vervaardigd, met respect voor het dier. Dit wordt 
‘eco-wol’ genoemd. Verantwoord geschapen wollen sokken dus.

Hoewel de wol afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, wordt het materiaal in Europa tot sok 
verwerkt. De finishing touch, het traditioneel met de hand labelen van het eindproduct, 
gebeurt in Nederland zelf. Lekker vertrouwd en dichtbij huis.

We laten u graag de verschillende mogelijkheden van SOXS zien. De sokken zijn te 
gebruiken als (relatie)geschenk met een gepersonaliseerde communicatie uiting.

pagina 4





In de loop der jaren hebben we 
samen met onze tussenhandelaar een 
prachtig klantenbestand opgebouwd. 
Met trots delen wij dan ook een 
aantal voorbeelden die u wellicht wat 
inspiratie kunnen geven.

BEST
PRACTICES.
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Vandebron.
Vandebron heeft een hele duidelijke

missie: 100% duurzame energie in

Nederland. Elke dag wordt er hard

gewerkt om die missie te bereiken. En

dat doen we niet alleen, maar samen

met onze klanten. Daarom kregen

alle klanten van het eerste uur een

paar gepersonaliseerde Soxs cadeau.

Gewoon zomaar. Om ze te laten weten

dat we blij met ze zijn.
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Kraamzus.
2021 was een moeilijk jaar voor de

zorgsector, dit bleef niet onopgemerkt bij de

directie van Kraamzus. Daarom besloten ze

hun personeel een steuntje in de rug te geven

met gepersonaliseerde sokken. Kraamzus

kwam bij SOXS met een prachtige ontwerp

voor een gepersonaliseerde doos, vervolgens

is alles van het label tot de vloei gematcht met

de roze kleur van het Kraamzus logo.
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Madal Bal.
Van het kleine natuur voedingswinkeltje dat in 

1978 in hartje Zurich haar deuren openende, 

is Madal Bal in de loop der jaren uitgegroeid 

tot een veelzijdig, internationaal actief bedrijf. 

SOXS heeft voor Madal Bal sokken 

gepersonaliseerd. Een eigen gepersonaliseerd 

label, geschenkverpakking en sluitsticker. 

Deze hebben zij cadeau gegeven aan hun 

relaties.
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Eriks.
ERIKS is een Nederlandse onderneming die 

actief is als gespecialiseerd industrieel 

dienstverlener. ERIKS levert producten en 

diensten aan bedrijven en om deze 

ondernemingen te bedanken heeft ERIKS 

ervoor gekozen om gepersonaliseerde SOXS 

cadeau gegeven.
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FBTO.
FBTO helpt zelfbewuste en ondernemende 

Nederlanders met verzekeringen. 

Verzekeringen die de obstakels wegnemen en 

om de mogelijkheden en kansen van het leven 

te pakken. Voor elk pasgeboren kind die 

verzekerd wordt bij FBTO geven ze een paar 

gepersonaliseerde baby SOXS met anti-slip 

cadeau.
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Seelenhüpfer.
Seelenhüpfer valt onder Gartenfenster. 

Gartenfenster is een winkel in Zwitserland met 

een grote tuin met tuinmeubels. In deze tuin 

wordt oa getuinierd en cursussen gehouden. 

De winkel verkoopt hun eigen merk 

Seelenhupfer. Ze wilden graag SOXS 

verkopen, maar wel met hun eigen

touch. Daarom hebben ze SOXS laten 

personaliseren in de stijl van hun eigen merk 

en winkel.
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L AAG MIDDEL HOOG
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STANDAARD
VERPAKKING.
Er zijn 3 soorten sokken beschikbaar;
laag, middel en een hoog model.
Het lage model komt tot aan de enkel, het 
middel model tot aan de kuit en het hoge 
model komt tot aan de knie. Zowel voor de
dames (37-41) en de heren (42-46) is er
one size.



Wij bieden twee soorten standaard 
SOXS aan. Licht grijze met een 
Bubble Gum label voor dames, 
overigens onze meest populaire 
SOXS. De lichtgrijze SOXS met het 
Jet Black label zijn voor zowel 
dames en heren. Beide sokken zijn 
in de drie verschillende lengtes 
verkrijgbaar. 
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De verpakking kan voorzien worden van 
gepersonaliseerde sticker die de geschenk 
verpakking afsluit. Op deze full colour 
sticker kan het logo van de klant worden 
verwerkt. 
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STICKER  VOOR

VLOEIPAPIER.
Om alles compleet te maken is het nu ook 
mogelijk om het vloeipapier te sluiten met 
een eigen gepersonaliseerde sluitsticker. 
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Origineel cadeau?
Ontwerp je eigen sokken met bijpassende 
geschenkverpakking.

Vraag nu direct een sample pakket aan!  
Neem voor verdere informatie contact op met ons sales team.
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Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
The Netherlands
+31(0)20 2611 566
sales@soxs.co

Pottenbakkerstraat 28 
9403 VX Assen
The Netherlands
+31(0)592 861 824
warehouse@soxs.co
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