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Duurzaam en design

tuyu directeur Antoinette Gast: “Het ontwerp 

komt in overleg met de klant tot stand en  

er is verbazend veel mogelijk. Denk aan de 

mooiste leren mappen in elke gewenste kleur 

(Bangladesh), zilveren manchetknopen 

(Peru), maar ook kleine give aways afgestemd 

op het imago van de klant zoals bv. een lavendel

zakje voor een spa resort. Alle producten worden 

in eenvoudige omstandigheden gemaakt, maar 

met uiterste aandacht voor kwaliteit en detail. 

Er worden uiteen lopende materialen gebruikt, 

zoals hand geschept papier, steen, alpaca en 

zilver. De goede arbeidsomstandigheden,  

de handmatige productie, het gebruik van 

 materialen uit natuurlijke bronnen, CO2 

compensatie van het vervoer, maken het 

product duurzaam. De uitgebreide ervaring 

van tuyu in productontwikkeling en marketing 

van consumentenproducten én een fijne neus 

voor trends en mooie ‘dingen’ staan garant 

voor geschenken met een blijvende waarde.

Klantgericht en ondernemend

tuyu werkt voor gerenommeerde klanten in 

Nederland, sinds de start van het bedrijf in 

2003. Het belang van de klant staat centraal 

in de werkwijze van tuyu. Daarin speelt de 

benadering van ondernemerschap zonder 

financiële steun van de overheid een belang

rijke rol. Antoinette Gast: “Hierdoor kunnen 

wij een propositie bieden die het beste past 

bij de wens van de klant. Naast design en 

aandacht voor het milieu, zijn service en 

professionaliteit essentieel voor onze toege

voegde waarde.” Met vakkennis en creativiteit 

worden de wensen van de klant vertaald  

naar een bijzonder geschenk met ‘value for 

money’.

Fair trade verbindt

Met een geschenk van tuyu geeft u een 

erkende fair trade producent niet alleen 

werkgelegenheid, maar vooral de kans om 

zich te ontwikkelen op een internationale, 

competitieve markt. Door de orders van tuyu 

leert de producent in het ontwikkelingsland 

zich aanpassen aan de eisen van deze markt. 

Zo kunt u rechtsreeks bijdragen aan de 

economische zelfstandigheid en de groei van 

de producent. Het geschenk van uw keuze 

verbindt de producent op een respectvolle 

wijze met u en uw relaties. Bij tuyu komt de 

mens achter het product op de eerste plaats.

tuyu loopt voorop in de wereld van relatiegeschenken, met fair trade producten, op maat gemaakt 

voor de zakelijke markt. De klantgerichte aanpak, vernieuwende ontwerpen van Nederlandse 

bodem, betrouwbare producenten in ontwikkelings landen en onafhankelijkheid vallen op in de 

fair trade wereld en de markt voor relatiegeschenken. Het resultaat is uniek: een duurzaam, 

waardevol geschenk met een verhaal dat je hart raakt.

Een relatiegeschenk van tuyu: 
het beste van twee werelden 
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