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WWWIN XL : GOODIES VOOR HET WK VOETBAL
Geen product of er verschijnt rond deze tijd een wereldbekeruitvoering van. Tijd om uw slag te slaan op onze site!
Info : www.knackweekend.be/wereldbeker.
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Taittinger, de officiële champagne van de
wereldbeker, lanceerde een limited edition van zijn
Brut Réserve, met een 3D-etiket waarop de
voetballen van de verpakking lijken te springen.

Wies Dehert en Els Van den Berghen van Awardt
maken in hun atelier handtassen, sjaals en hoeden.
Voor supporters bedachten ze een collectie baretten
in aangepaste kleuren, waaronder deze rode.

Het ‘meest sexy papier ter wereld’ speelt graag in op
de actualiteit. Dus ook op de wereldbeker, waarvoor
Renova een collectie servetten met aangepaste
prints lanceert.

Info : www.taittinger.com.

Info : www.awardt.be.

Info : www.myrenova.com.
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Rodania, officiële tijdopnemer van het Belgische
elftal, zorgt dat onze jongens op tijd komen
dankzij een unieke horlogecollectie. Drie lezers
slepen een kwartschronograaf in de wacht.

Uiteraard wint België de wereldbeker. Toch in
Zo werden wij wereldkampioen, waarin auteurs Joost
Houtman en Patrick Bernhart vanuit het jaar 2022
terugblikken op dit heuglijke moment. Samen met
het boek ontvangt u ook het bijbehorende T-shirt.

QDOS lanceert een mobiele luidspreker voor
bluetoothapparaten die eruitziet als een voetbal.
Bovendien is het geluidsrooster uitgevoerd in de
kleuren van uw favoriete ploeg. Onze site tikte de
Rode Duivelseditie van de Q-BOPZ op de kop.

Info : www.jakosport.com.

Info: qdossound.com.
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Maak je eigen drankjes met het World Cup Limited
Edition-pakket van SodaStream: sodamaker, met
aangepaste siropen voor de wereldbeker.

Neem de Rode Duivels mee naar de badkamer
dankzij deze limited editions van Axe. Elke winnaar
ontvangt een douchegel en deodorant.

Info : www.sodastream.be.

Info : www.axe.be.

Info : www.rodania.be.

10 X
De Limited Edition Handwash Belgian Red Devils van
Bodysol is fris en pH-neutraal en verschijnt in twee
uitvoeringen. Wij bezorgen ze u allebei.

Info : www.bodysol.be.
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