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Sympathiek brieven-
bus-blik tovert een 
glimlach op de mond
“Ook in deze tijden zie je ondernemers naar creatieve 
oplossingen zoeken”, zegt Tony Veer van blikspecialist The 
Box uit Apeldoorn. En bovendien: soms is er bij een geslaagd 
idee simpelweg toeval betrokken. The Box beschikt 
bijvoorbeeld “al jaren over een voorraad brievenbus-
blikken, en juist dit fraaie materiaal is in deze periode 
uiterst geschikt om via de post bijvoorbeeld consumenten, 
medewerkers van ’t kantoor en zorgverleners een in blik 
verpakte attentie te sturen. De lijst voorbeelden is vrij 
eenvoudig aan te vullen.” Tony Veer vervolgt: “Bovendien 

blijft een brievenbus-blik ook ná corona een mooie en 
milieuvriendelijke verpakkingsvariant die niet alleen een 
marketinginstrument is, maar ook productbescherming 
biedt. De chocoladereep komt ongeschonden bij de 
ontvanger aan.”

Het toepasselijke platte brievenbus-blik is al vrij goed 
opgepikt door de markt, maar Tony Veer benadrukt dat 
The Box nog voldoende voorraden heeft die tijdig zijn 
aan te vullen. “Ook wij merkten natuurlijk de invloed van 
corona, maar de laatste weken lijkt er sprake van herstel”, 
vertelt Tony Veer die sowieso de corona-crisis vanuit een 
strijdvaardige houding heeft benaderd. “Mijn glas is half 
vol, en zo niet: dan vraag ik waar de kraan is. Desondanks 

is de pandemie niet onopgemerkt aan ons voorbijgegaan. 
Veel winkeliers hielden de deuren gesloten, en dat 
betekent écht minder vraag naar blik. Vergeleken met 
andere bedrijven, zijn we er als The Box vooralsnog zonder 
al te veel kleerscheuren doorheen gekomen.”

En, om de vaart er meteen in te houden, zijn er dus de 
platte dan wel brievenbus blikken die volgens Tony Veer 
in de huidige tijd van thuis werken, online aankopen en 
elkaar via de post een leuke attentie sturen, een fraaie 

verpakkingsoplossing bieden. “Daarbij gaat het bij ons 
om een ruim assortiment platte blikken uit voorraad in 
allerlei formaten: A6, A5, A4 en zelfs envelop-formaat. 
Verder zijn de brievenbus-blikken te personaliseren, 
handig te stickeren en van een label te voorzien.” Kortom, 
het innovatieve platte blik tovert een nog bredere 
glimlach op de mond van de ontvanger. 
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