
Sokkies
Kerstbrochure 2023



Uw huisstijl 

Kerstsokken: altijd leuk!
Het pérfecte relatiegeschenk

Hoogste kwaliteit 

Full-color label & geschenkdoos

Directe verzending naar klanten/personeel

Ontworpen door designers

Vanaf 50 paar



"Met Sokkies maken we al ruim 6 jaar de

leukste kerstsokken. We merken dat onze

klanten graag geïnspireerd raken door onze

ontwerpen. 

Daarom hebben wij meer dan 50 ontwerpen

gebundeld in deze brochure.

Tijd om inspiratie op te doen!

Mike Strik
Team Sokkies

Onze kerstbrochure
Vrolijke voetjes, vroli jk kerstfeest



Kerstontwerp van het jaar
Begin dit jaar hebben we op onze socials een verkiezing gehouden 

voor 'Kerstontwerp van het jaar 2022'. 

Na meer dan 1000 stemmen is de volgende top 5 tot stand gekomen: 

Zuurstokjes
3e plaats 

Oliebollen
5e plaats 

Kerstballen
4e plaats 

Champagne
2e plaats 

Kerstmutsjes
Winnaar



Kerstkleding
Anders vat je kou

Kerstmuts #1 Kerstmuts #2 Kerstsokken
Winnaar "Design van het jaar 2022"



Proost
Op de goede voornemens

Champagne #1 Champagne #2 Wijntje
2e plaats "Design van het jaar 2022"



Zuurstokjes
Lekker smikkelen

Zuurstokjes #1
3e plaats "Design van het jaar 2022"

Zuurstokjes #2 Zuurstokjes #3



Nieuwjaar
Beste wensen!

Vuurwerk #1 Vuurwerk #2 Oliebollen
4e plaats "Design van het jaar 2022"



Kerstballen
De ballen!

Kerstballen #1 Kerstman #2 Kerstman #3
5e plaats "Design van het jaar 2022"



Kerstman
Ho, ho, ho..

Kerstman #1 Kerstman #2 Kerstman #3



Rendieren
Rudolf & zijn vriendjes

Rendier #1 Rendier #2 Rendier #3



Kerstboom
Hij staat al!

Kerstboom #1 Kerstboom #2 Kerstboom #3



Versieringen
Wat moet je toch zonder?

Kaarsjes Kersttrui Kersttakken



Pakketjes
Ben ji j  l ief geweest dit jaar?

Pakketjes Driving Home Schoorsteen



Prints
Klassiekertjes

Print #1 Print #2 Print #3



Prints
Klassiekertjes

Print #4 Print #5 Print #6



Dierenprints
Natuurli jk

Zebra Panter Koe



Sneeuw
Krijgen we een witte Kerst?

Sneeuw #1 Sneeuw #2 Sneeuw #3



Winter
Brrr. . .

Pinguïn Sneeuwpop Wintersport



Klassiekers
Simpel, maar sti jlvol

Klassieker #1 Klassieker #2 Klassieker #3



Strepen
Je hebt een streepje voor

Strepen Zigzag Golven



Stippen
Aan de horizon

Stippen #1 Stippen #2 Stippen #3



Lijntjes
Tekenkunsten

Squiggly Balk Lijntjes





Lees alle ervaringen

Zij gingen u voor
Goed voorbeeld doet volgen

https://sokkies.nl/recensies/
https://sokkies.nl/klantencases/




Ontwerpen

Wij ontwerpen volledig naar
uw wensen en stijl.

Pas als u het design perféct
vindt, gaan we produceren.

Kwaliteit

Wij hebben al honderdduizenden
sokken mogen maken en werken

met de beste materialen.

Snelle service

Wat wij doen, doen we al jaren.
Toch is elke klant anders, we staan
klaar om vragen te beantwoorden.

Waarom Sokkies?
Wat wij goed kunnen volgens onze klanten

Lees alle reviews

https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/sokkies


Uw huisstijl
U stuurt ons uw huisstijl, logo en
ideeën toe.
Heeft u een eigen ontwerp? 
Stuur ons een berichtje.

Ontwerp
Wij vertalen uw idee naar meerdere
proefdesigns. 

Productie
Zodra u tevreden bent gaan we uw
sokken maken.

Hoe werkt het?
U het idee, 
wij de uitvoering





De sokken

Hoogste kwaliteit
De sokken bestaan voor
minimaal 80% uit katoen.
Bamboe is ook mogelijk. 

One-size-fits-all
Onze sokken sluiten perfect
aan op alle maten (38-46).
Sokken per maat zijn ook
mogelijk.

Sample
U kunt gratis samples aanvragen.
Daarnaast kunt u ook van uw eigen
ontwerp een sample bestellen.

Duurzaamheid
De materialen zijn gecertificeerd
door de OEKO TEX Standard 100. 
Uw sokken worden op een
verantwoorde wijze geproduceerd.

Maak uw voeten ook bli j





Soorten sokken
Voor echte helden

Regulier

Kinder

Sport

Baby

Werk

Enkel

Bamboe

Jump

Meer informatie

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Reguliere sokken
Meest gekozen optie

Geschikt voor dagelijks gebruik

One-size-fits-all (maat 38 t/m 46)

Vanaf 50 paar

80% katoen, 15% polyamide, 5% spandex

Meer informatie

Aantal

Prijs per paar

50+

€7,99
100+

€5,99
250+

€4,99
500+

€4,49
1000+

€3,99
2500+

op aanvraag

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Sportsokken
Voor de fanatiekelingen

Geschikt voor dagelijks gebruik

Extra zachte voering voor de zool

One-size-fits-all (maat 38 t/m 46)

Vanaf 50 paar

75% katoen, 20% polyamide, 5% spandex

Aantal

Prijs per paar

50+

€7,99
100+

€5,99
250+

€4,99
500+

€4,49
1000+

€3,99
2500+

op aanvraag

Meer informatie

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Werksokken
Voor de harde werkers

Ideaal in werkschoenen of laarzen

Toevoeging van sterkere, dikkere garen

Versteviging rondom kwetsbare plekken

One-size-fits-all (maat 38 t/m 46)

Vanaf 50 paar

80% katoen, 15% polyamide, 5% spandex

Meer informatie

Aantal

Prijs per paar

50+

€8,99
100+

€6,99
250+

€5,99
500+

€5,49
1000+

€4,99
2500+

op aanvraag

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Meer informatie

Bamboesokken
De duurzame  optie

Aantal

Prijs per paar

250+

€4,99
500+

€4,49
1000+

€3,99
2500+

op aanvraag

Geschikt voor dagelijks gebruik

One-size-fits-all (maat 38 t/m 46)

Vanaf 250 paar

77% bamboe, 18% polyamide, 5% spandex

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Meer informatie

Geschikt voor dagelijks gebruik

In alle baby- en kindermaten te maken

Vanaf 50 paar

80% katoen, 15% polyamide, 5% spandex

Kinder- en babysokken
Voor de kleine helden

Aantal

Prijs per paar

50+

€7,99
100+

€5,99
250+

€4,99
500+

€4,49
1000+

€3,99
2500+

op aanvraag

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/


Meer informatie

Ideaal tijdens het fietsen

Met extra compressie en luchtgaten

One-size-fits-all (maat 38 t/m 46)

Vanaf 100 paar

80% katoen, 15% polyamide, 5% spandex

Wielersokken
Voor het peloton

Aantal

Prijs per paar

100+

€6,99
250+

€5,99
500+

€5,49
1000+

€4,99
2500+

op aanvraag

https://sokkies.nl/soorten-sokken/
https://sokkies.nl/welke-type-sokken-zijn-er-mogelijk/




Extra opties
Maak uw geschenk uniek

Labels Geschenkdoosjes Kaartje Individuele
verzending

Meer informatie

https://sokkies.nl/blog/maak-jouw-relatiegeschenk-nog-leuker-met-deze-extras/
https://sokkies.nl/maak-jouw-relatiegeschenk-nog-leuker-met-deze-extras/


Labels
Maak een onuitwisbare indruk

Volledig in huisstijl bedrukbaar

Bedrijfsgegevens bedrukken

Korte boodschap voor de ontvanger

Maataanduiding en wasvoorschriften

Aantal

Prijs per stuk

50+

€1,00
100+

€0,75
250+

€0,50
500+

€0,40
1000+

€0,30
2500+

op aanvraag



Geschenkdoosjes
Maak uw geschenk compleet

Volledig in huisstijl bedrukbaar

Past door de brievenbus

Stevige en luxe uitstraling

Voeg een kaartje toe

Ingepakt aanleveren? Laat het ons weten.

Aantal

Prijs per stuk

50+

€2,50
100+

€1,75
250+

€1,00
500+

€0,75
1000+

€0,50
2500+

op aanvraag



Kaartje
Altijd leuk om te krijgen

Volledig in huisstijl bedrukbaar

Ideaal voor een boodschap/bedankwoord

Geschikt voor in het geschenkdoosje

Aantal

Prijs per stuk

50+

€0,75
100+

€0,50
250+

€0,30
500+

€0,20
1000+

€0,10
2500+

op aanvraag



Individuele verzending
Bij de gelukkige op de deurmat

Wereldwijde bezorging

Wij pakken in, etiketteren en verzenden

Verzonden via netwerk PostNL

Past door de brievenbus

Voordeliger dan zelf versturen

Aantal

Prijs NL

Prijs EU

Prijs Buiten EU

50+

€4,00
€6,00
€8,00

100+

€3,75
€5,75
€7,75

250+

€3,50
€5,50
€7,50

500+

€3,25
€5,25
€7,25

1000+

€3,00
€5,00
€7,00

2500+

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag





Ervaringen

Super, hartstikke content

mee!

Oranjehoen

Een collectorsitem voor ons

personeel.

Scherpenhuizen B.V.

Prachtige samenwerking!

Total Pack

Alle klantervaringen



Levertijden
We snappen dat u niet kunt wachten

Spoedlevering

±3-4 weken
Informeer naar de kosten

 
Deadline Kerst:
30 november

Let op: levertijden kunnen in drukke perioden afwijken. Levertijd starten vanaf akkoord op ontwerp en offerte.

Reguliere levering

±5-6 weken
 
 

Deadline Kerst:
16 november

 

Duurzame levering

±10-15 weken
5% korting op uw sokken

 
Deadline Kerst:

10 oktober
 



Proefpaartje?
Dat kan!

Willekeurig ontwerp Uw ontwerp

Ontvang een proefpaar van een willekeurig ontwerp.
Levertijd: 1 werkdag

 
Geen kosten

Ideaal om de kwaliteit en pasvorm te testen. 100% zekerheid dat uw ontwerp goed is.

Ontvang een proefpaar van uw ontwerp.
Levertijd: 4 weken

 
Kosten: €50

(deze worden in mindering gebracht bij een order van 250+ paar)



Prijzen sokken
Ook niet onbelangrijk

Aantal sokken

Sokken

Sportsokken

Werksokken

Bamboesokken

Kinder- en babysokken

Wielersokken

50+

€7,99
€7,99
€8,99

-
€7,99

-

100+

€5,99
€5,99
€6,99

-
€5,99
€6,99

250+

€4,99
€4,99
€5,99
€4,99
€4,99
€5,99

500+

€4,49
€4,49
€5,49
€4,49
€4,49
€5,49

1000+

€3,99
€3,99
€4,99
€3,99
€3,99
€4,99

2500+

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn inclusief ontwerpkosten.

Verzending naar één adres is kosteloos.

Levertijd gemiddeld 5-6 weken. 

Geen haast? Kies voor extra duurzame levering (12-15 weken), u ontvangt 5% korting op uw sokken.

Wel haast? Kies voor spoedlevering (3-4 weken), vraag naar de actuele prijzen.



Prijzen extra's
Maakt het net wat mooier

Aantal sokken

Labels

Geschenkdoosjes

Kaartje

Inpakservice

Individuele verzending 

50+

€1,00
€2,50
€0,75
€1,50
€4,00

100+

€0,75
€1,75
€0,50
€1,25
€3,75

250+

€0,50
€1,00
€0,30
€1,00
€3,50

500+

€0,40
€0,75
€0,20
€1,00
€3,25

1000+

€0,30
€0,50
€0,10
€1,00
€3,00

2500+

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn inclusief ontwerpkosten.

Verzending naar één adres is kosteloos.

Levertijd gemiddeld 5-6 weken. 

Geen haast? Kies voor extra duurzame levering (12-15 weken), u ontvangt 5% korting op uw sokken.

Wel haast? Kies voor spoedlevering (3-4 weken), vraag naar de actuele prijzen.



Gratis proefdesign?

Telefoon / Whatsapp

Mail

0682922159

info@sokkies.nl

www.sokkies.nl

Of neem een kijkje op

Binnen 24 uur in uw mailbox


