
Collectie 2020



Een origineel
cadeauconcept

One Message Spoon is een origineel 
cadeauconcept waarmee je je geliefde, een 
familielid, een goede vriend of een ander 

dierbaar persoon iets tastbaars geeft. Anders dan 
een kaartje dat uiteindelijk vaak in de papierbak 
belandt, geef je met de One Message Spoon een 
symbolisch, liefdevol en blijvend cadeau. 

De lepels zijn verkrijgbaar in 132 verschillende 
teksten in zowel het Nederlands, Engels als Duits 
en zijn geschikt voor iedere gelegenheid. 

Of je iemand nu een blijk van waardering wil geven, 
een felicitatie, een uiting van liefde of een steuntje 
in de rug. Lief, serieus of met een kleine knipoog.

De One Message Spoon is ideaal te gebruiken als 
koffie- en theelepel, als dessertlepel, in de warme 
chocolademelk met slagroom en ga zo maar door. 
De lepels zijn mat afgewerkt en geschikt voor in de 
vaatwasser.



Voor wie?

De One Message Spoon is een uniek 
en laagdrempelig cadeauartikel 
dat dankzij de zeer vriendelijke 

adviesverkoopprijs een aanvulling is op 
elk assortiment. De lepels kunnen als los 
artikel worden verkocht, maar zijn daarnaast 
ook een leuke toevoeging op de bestaande 
collectie van bijvoorbeeld bloemisten, 
cadeauwinkels of lifestylewinkels.

Staat een klant op het punt een mooie bos 
bloemen, een fles wijn of een cadeaubon 
af te rekenen? Attendeer hem/haar op de 
One Message Spoon! Omdat er voor elke 
gelegenheid wel een leuke tekst te vinden is, 
passen de tekstlepels overal bij. Leuker én 
blijvender dan een wenskaart, en dat voor 
een vergelijkbare prijs.  

Het mooie display is een echte 
aandachtstrekker in de winkel of bij de 
kassa en komt met verschillende thema’s 
voor speciale gelegenheden. Zo ben je voor 
de feestdagen, voor Valentijn en voor de 
verschillende seizoenen met het display van 
One Message Spoon helemaal in thema.  

Met de One Message Spoon ben je altijd 
klaar voor het hoogseizoen en de drukke 
(feest)dagen. De lepels lenen zich prima als 
leuke geschenkartikelen of om te verwerken 
in diverse cadeaupakketten, zoals voor 
Moederdag, een jarige of een geslaagde.
De One Message Spoon is hét 
geschenkartikel voor elke gelegenheid! 

Een speciaal trouwbedankje 
na een bijzondere dag



loves
all of Me

all of You

 I
MISS
YOU

I’m 
THINKING

of YOU

Wist je dat...
.. de sierlepel in de 

17e eeuw haar intrede 
deed? Deze lepels zijn 

vaker bewaard gebleven 
dan dagelijks gebruikte 

lepels. 

You
are my
number

1

 

Mr.
Right

Mrs. 
ALWAYS 

Right

Je t'aime
Ich liebe dich
Ik hou van jou
Jag älskar dig

Te amo

P.S.
I L      VE

YOU

 

Liefde
Liefdevolle 

boodschappen voor 
die ene speciale 
persoon. Wil je je 
lief verrassen met 

een romantisch 
cadeau? Maak het nog 
specialer door er een 
One Message Spoon 
bij te geven en laat 

hem/haar weten wat 
je voelt. Zo geef je een 
blijvende herinnering, 

die elke keer doet 
denken aan dat ene 

fijne moment.



LIFE
IS BETTER

withFriends

Hello
HANDSOME

 

Hello
SUNSHINE

 

Hello
GRUMPY

 

Hello
GORGEOUS

 

Hello
SUGAR

 

Vriendschap
Hoe fijn is het om 
iemand te hebben 
waar je alles mee 

kunt delen? Schenk 
jouw beste vriend of 
vriendin een leuke 
tekstlepel om jullie 

vriendschap te 
bezegelen, en deel 

gelijk samen dat stuk 
taart!

You’re
simply the

BEST

YOU
MAKE ME

HAPPY

 

YOU WILL
ALWAYS BE
MY FRIEND
(YOU KNOW
TOO MUCH)

X      X

Talk
dirTEA
to me

 



BEST
M       M 
EVER

 

WORLDS
BEST

FARTER
FATHER

 

I’m so glad
you’re my

MOM

Familie
Verblijd diegenen die 

het dichtst bij je staan! 
Geef je naasten een 
persoonlijk cadeau 

met een lepeltje dat 
niet alleen roert, maar 
ook ontroert. Met de 
One Message Spoon 
kun je je oma, zus of 
moeder laten weten 

hoe speciaal je ze 
vindt.

Guess what?
You’re going

to be a
GRANDPARENT

Ik heb de
leukste, liefste
en grappigste

OPA
van de wereld

GRANDMA:
LIKE A MOM,

ONLY
COOLER

I HAVE A
HERO,

I CALL HIM
GRANDPA

Omau bent de
allerliefste

De lepel die (ont)roert



I have the

BEST
BROTHER
in the world

WELCOME
 to the world 
little ONE

Mijn ZOON is
KNAP, STOER en
ook nog eens
GEWELDIG

Dochter...
blijf je

lieve, mooie
zelf

I’m proud
of my beautiful

daughter

Familie

YOUR SISTER
LOVES YOU

Jij hebt
zóveel geluk
met een zus

zoals ik

Kusje
voor mijn

l i eve
zusje!

Wist je dat...
.. een koffielepel vaak 

onterecht een theelepel 
wordt genoemd? En dat 
terwijl een theelepel tot 
wel 3 cm kleiner is dan 

een koffielepel.



Still
 faboulous at 

40

hip hip
Hooray!

it's your day

50…
18 with

32 years 
experience

Still 
sexy at

60

CONGRATULATIONS

HAPPY
BIRTHDAY

 

Retired,
NOT

expired!

Felicitatie
Iedere mijlpaal is een 
felicitatie waard! Is er 

iemand jarig, geslaagd, 
of heeft diegene een 

nieuw huis of een 
nieuwe baan? Vier 
het moment mee 

en verras eens met 
iets anders dan een 

kaartje. Een One 
Message Spoon maakt 

een fles champagne, 
een bos bloemen of 
een cadeaukaart nét 

even wat leuker!

Happy 
Anniversary

TIME FOR
SOMETHING

NEW

WELCOME
 to the world 
little ONE

Yay!
A new job



Tips
De One Message Spoon is er voor elke gelegenheid of gebeurtenis en past overal bij! Wat dacht je van:

Dat moet gevierd worden 
met champagne! 
Maak het cadeau net 
even specialer met 
een bijpassende One 
Message Spoon.

Een origineel cadeautje 
voor als je op 

kraamvisite gaat en 
eens iets anders 

wil geven dan een 
rompertje of een 

luiertaart.

Ga je op ziekenbezoek 
en wil je niet met lege 
handen komen? Vrolijk 

een bloemetje of een 
fruitmand extra op met 

deze grappige tekstlepel.

Wil je iemand gewoon eens 
verrassen met bijvoorbeeld 
een lekker thee- of 
koffiepakket? Voeg hier een 
leuke tekstlepel aan toe en 
maak het nóg specialer.

Trakteer je beste 
vriendin op een 

lekkere hightea en 
verras haar met deze 

leuke tekstlepel.

Zet je moeder op 
Moederdag in het zonnetje 

en laat haar met dit 
speciale cadeau weten dat 

jij haar de allerliefste vindt!

Verras je lief met een 
rode roos of een bos 

bloemen voor Valentijn en 
laat met een One Message 

Spoon weten wat je voor 
hem/haar voelt.

Bedank je gasten 
na afloop van je 
bruiloft voor hun 
aanwezigheid met 
een origineel cadeau 

dat hen voor altijd 
zal herinneren aan 
jullie speciale dag.

Geslaagd!
Valentijn

Moederdag

Geboorte

Zieke

Zomaar

Vriendschap

Bedankje

HOLLAND

Holland

HOLLAND

Een leuke herinnering 
voor thuis. Van 

sommige reisjes zou 
je willen dat ze nooit 

voorbij gaan. Geef 
iemand een blijvend 
aandenken aan een 
bijzondere trip met 
een One Message 

Spoon.

Souvenirtje



BITE
ME

EAT
ME

Hello
SUNSHINE

 

Go ahead…
LICK ME

Peace
Love

Happiness

Zomer
Vier de zomer! Ga je 
op vakantie of lekker 

een dagje naar het 
strand? Trakteer je 

vriend of vriendin op 
een ijsje en geef er 
een leuke zomerse 

tekstlepel bij. 

YOU’RE A

Merry x-mas

Talk
dirTEA
to me

 

Drink tea
Read books
Be happy

hot drinksCold days

You are
TEAri�c

 

Winter
Wat is er in de winter 

nu lekkerder dan 
samen opwarmen 

met een kop thee of 
warme chocolademelk 
met slagroom? Maak 

dit moment nog 
hartverwarmender 
door er een leuke 

tekstlepel aan toe te 
voegen.



Retired,
NOT

expired!

Go ahead…
LICK ME

WORLDS
BEST

FARTER
FATHER

 

BITE
ME

loves
all of Me

all of You

Still 
sexy at

60

Peace
Love

Happiness

50…
18 with

32 years 
experienceSorry

KANJEREAT
ME

Still
 faboulous at 

40

Zomaar
Soms heb je geen 
reden nodig. Wil 

je iemand zomaar 
blij maken met een 
leuk en persoonlijk 
cadeautje? De One 

Message Spoon is er 
voor elke gelegenheid, 

ook als er eigenlijk 
geen gelegenheid is!

 OFFICIAL 
TASTE
   TESTER

hot drinksCold days

YOU’RE A

You are
TEAri�c

 

Feitje:
Waarom zie je jezelf ondersteboven in een lepel?

In een lepel zit een bolling. Daardoor worden 
de stralen schuin weerkaatst. De bovenste 
lichtstraal gaat naar onder en de onderste 

lichtstraal gaat naar boven. Daardoor wordt je 
spiegelbeeld omgedraaid.



Thank
you

Bedankt
Een leuke manier om 
iemand te bedanken. 
Wat dacht je van de 
One Message Spoon 
als bedankje na een 

speciale gebeurtenis, 
zoals je trouwdag? 

Verblijd je gasten met 
een blijvend memento 
aan een prachtige dag! Wist je dat...

.. de lepel al eeuwenlang in allerlei 
verschillende vormen bestaat? 

Tegenwoordig worden de meeste lepels 
gemaakt van metaal, houten lepels worden 

nu alleen nog gebruikt bij het koken. Alleen in 
China worden lepels van porselein gebruikt.

WELCOME
 to the world 
little ONE

Guess what?
You’re going

to be a
GRANDPARENT

Geboorte
Hoera, een kleine! 

Een geboorte is een 
moment om nooit 
meer te vergeten. 

Verras de kersverse 
(groot)ouders of de 

grote broer of zus met 
een leuke attentie 
speciaal voor hen. 

Een liefdevol gebaar 
voor een bijzondere 

gebeurtenis!

Wist je dat...
.. het vroeger een gewoonte 

was om bij de geboorte 
een lepel te geven? Deze 

geboortelepels waren 
vaak een geschenk van de 

ouders of van familie.



Sterkte

Get well
s(p)oon

 I
BELIEVE
IN YOU

 

Drink tea
Read books
Be happy

SorryWist je dat...
.. er wel 14 

verschillende 
soorten lepels zijn? 

Van koffielepels 
tot soeplepels tot 

amuselepels.

Carpe Diem

KANJER

Sterkte
Een oprecht steuntje 

in de rug. Soms heb je 
even wat steun nodig 
van de mensen om je 
heen. Steek iemand 

een hart onder de riem 
met een lepel met een 
liefdevolle boodschap 
of fleur een fruitmand 
voor de zieke net even 
wat meer op met een 

leuke tekstlepel. 



Mr.
Right

LIFE
IS BETTER

withFriends

Get well
s(p)oon

loves
all of Me

all of You

Thank
you

WELCOME
 to the world 
little ONE

Mrs. 
ALWAYS 

Right

Los of verpakt als cadeau!
Naast de losse lepels hebben wij ook een aantal lepels alvast verpakt in een houten geschenkverpakking. Extra 
leuk om op deze wijze te geven! Zit de juiste tekstlepel daar niet bij? Er zijn ook lege geschenkverpakkingen 
beschikbaar die je in combinatie met de losse lepels kunt bestellen en verpakken.
 
Voor de losse lepels hebben wij twee handige displays beschikbaar, een ideale eyecatcher om de lepels in de 
winkel of bij de kassa te plaatsen.

Ms1AllLovesYou
Ms1BesteVaderIsVanMij
Ms1GetWellSpoon
Ms1LifeBetterWithFriends
Ms1ThankYou
Ms1TrotsOpJe
Ms1WelcomeBaby

Ms2MrRightMrs

Verp1LplHout Verp2LplHout

Uniek ontwerp...
Wil je een lepel met een eigen 
tekst, logo of afbeelding? Dit 
is mogelijk vanaf 1200 stuks.



Displays
Om de lepels van One Message Spoon een mooi plekje te kunnen geven in de winkel of bij de kassa hebben wij 
twee displays ontwikkeld. De displays hebben ruimte voor verschillende lepels en kunnen met teksten naar 
keuze worden ingedeeld.

Het kleine display heeft ruimte voor 8 of 16 verschillende soorten lepels en nodigt klanten meer uit om zelf 
doorheen te neuzen.

 displayOMS8

Eyecatcher
Het grote display is een echte 

blikvanger in de winkel of bij de 
kassa en wordt geleverd met 

displayborden in verschillende 
thema’s. Zo ben je voor 

elke gelegenheid, zoals de 
feestdagen, Valentijn en voor 

de verschillende seizoenen met 
het display van One Message 

Spoon helemaal in thema. Het 
display heeft ruimte voor 30 

verschillende lepelteksten en er 
passen in totaal 180 lepels in.

 displayOMS30



Still
 faboulous at 

40
50…
18 with

32 years 
experience

Still 
sexy at

60

loves
all of Me

all of You

YOU WILL
ALWAYS BE
MY FRIEND
(YOU KNOW
TOO MUCH)

X      X

 I
BELIEVE
IN YOU

 

I have the

BEST
BROTHER
in the world

BEST
M       M 
EVER

 

BITE
ME Carpe Diem

lpl40 lpl50 lpl60 lplAllIWantChris

lplAllLovesAllYou

lplAllesKomtGoed lplAllesLeuker

lplAlwaysMyFriend lplAmsterdamPaal lplBedankt lplBeeHappy lplBelieveInYou

lplBelieveStrong lplBestAunty lplBestBrother lplBestMom lplBesteOmaWelt lplBesteVaderIsVanMij

lplBigBrother lplBigSister lplBiteMe lplBlowOut lplBonusMom lplCarpeDiem

Alle lepeltjes op een rijtje
De lepeltjes zijn ingedeeld in verschillende categorieën, zo zijn ze gemakkelijk terug te vinden en doe je 
misschien nog meer leuke ideeën op! Bekijk hieronder het overzicht voor de verschillende categorieën:

 Liefde
 Vriendschap
 Familie
 Felicitatie

 Souvenirtje
 Zomer
 Winter
 Zomaar

 Bedankt
 Geboorte
 Sterkte

Er is een One Message Spoon voor elke gelegenheid of speciale gebeurtenis.

Om de leesbaarheid te garanderen, is de opdruk in de folder aangepast. Afbeeldingen kunnen hierdoor licht 
afwijken van de werkelijkheid.

Talk
dirTEA
to me

 Dochter...
blijf je

lieve, mooie
zelf

Drink tea
Read books
Be happy

hot drinksCold days
CONGRATULATIONS

EAT
ME

WORLDS
BEST

FARTER
FATHER

 

Get well
s(p)oon

I’m so glad
you’re my

MOM

GRANDMA:
LIKE A MOM,

ONLY
COOLER

Guess what?
You’re going

to be a
GRANDPARENT

Happy 
Anniversary

HAPPY
BIRTHDAY

 Hello
GORGEOUS

 
Hello

GRUMPY

 
Hello

HANDSOME

 

lplDroomJuf

lplColdDaysHotDrinks

lplDuMachstGluck

lplCommunie

lplEatMe

lplCongrat

lplFarter

lplCoolsteMeester

lplFuncle

lplDankeSchon

lplGefeliciteerd

lplDikkeKusvanZus

lplGeslaagd

lplDirTEA

lplGetWellSpoon

lplDochterBlijfLieveZelf

lplGladDad

lplDreamTravel

lplGladMyMom

lplDreamyCreamyChoco

lplGluckMama

lplDrinkReadHappy

lplGluckWunsch

lplDrivingChris

lplGoedPapGeweldigKind lplGoodLuck lplGrandmaCool lplGrosserSchatz lplGroteBroer lplGroteZus

lplGuessGrandparent lplHappyAnniv lplHappyBirth lplHelloGorgeous lplHelloGrumpy lplHelloHandsome



Holland

HOLLAND

HOLLAND

YOU’RE A

Hello
SUGAR

 Hello
SUNSHINE

 I HAVE A
HERO,

I CALL HIM
GRANDPA

hip hip
Hooray!

it's your day

P.S.
I L      VE

YOU

  I
MISS
YOU

Je t'aime
Ich liebe dich
Ik hou van jou
Jag älskar dig

Te amo

KANJER YOUR SISTER
LOVES YOU

Kusje
voor mijn

l i eve
zusje!

Ik heb de
leukste, liefste
en grappigste

OPA
van de wereld

Go ahead…
LICK ME

LIFE
IS BETTER

withFriends

YOU
MAKE ME

HAPPY

 

Merry x-mas Mr.
Right

Mrs. 
ALWAYS 

Right

lplHuisjeBoompje

lplHelloSugar

lplILoveYou

lplHelloSunshine

lplIMissYou

lplHeroGrandpa

lplINeedVitaminSea

lplHieperDePiep

lplIchLiebeDich

lplHipHipHooray

lplJeT’aimeIchLiebeDich

lplHoeraEenJongen

lplJustMarried

lplHoeraEenMeisje

lplKanjer

lplHollandGracht

lplKeepCalmSister

lplHollandKlompTulp

lplKusjeVoorZusje

lplHollandLandkaart

lplLeukErWas

lplHollandMolen

lplLeuksteLiefsteOpa

lplHot-Tea

lplLeukstePeter lplLickMe lplLiefsteMeter lplLiefsteZusBenJij lplLifeBetterWithFriends lplLightOfMyLife

lplMakeItHappen lplMakeMeHappy lplMerryXmas lplMijnBroerStoer lplMrRight lplMrsAlwaysRight

Peace
Love

Happiness

I’m proud
of my beautiful

daughter

You
are my
number

1

 
 OFFICIAL 
TASTE
   TESTER

Omau bent de
allerliefste

Retired,
NOT

expired!

You’re
simply the

BEST
Sorry Sterkte

You are
TEAri�c

 
Thank

you

I’m 
THINKING

of YOU

TIME FOR
SOMETHING

NEW

WELCOME
 to the world 
little ONE

Yay!
A new job

Mijn ZOON is
KNAP, STOER en
ook nog eens
GEWELDIG

Jij hebt
zóveel geluk
met een zus

zoals ik

lplRetiredExpired

lplMuttiEngel

lplSchoonmoeder

lplNewHome

lplSelfie

lplNumber1

lplSimplyTheBest

lplOffTasteTest

lplSorry

lplOmaDeAllerliefste

lplSterkte

lplOmaHouVanJou

lplSuperBlijMoeder

lplOnceUponTime

lplSuperOpa

lplPapaDerBeste

lplTearific

lplPeaceLoveHappiness

lplThankYou

lplPowervrouw

lplThinkingOfYou

lplProficiat

lplTimeSomeNew

lplProudOfDaughter

lplTrotsOpJe lplTuttebel lplVielenDank lplWelcomeLittleOne lplWilJijMeter lplWilJijPeter

lplXoXo lplYayNewJob lplYouAreNotAlone lplZoonKnapStoerGeweldig lplZoveelGelukMetZus lplZwanger



De Panoven 17
4191 GW
Geldermalsen
Nederland

T. +31 (0) 183 745 065
info@styledevie.nl
www.styledevie.nl

  styledevienl


