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Even voorstellen ‘Al jaren help ik vrienden en 

familie met het zoeken naar cadeaus of items voor de inrich-

ting. Niet iedereen heeft tijd of gelegenheid om iets origi-

neels te bedenken voor klanten, collega’s of vrienden. De 

vraag naar hulp werd steeds groter, ook buiten mijn directe 

kring. Daarom heb ik besloten om het professioneel te gaan 

aanpakken. Zo ontstond mijn bedrijf Personal Shop Support.’

Van cadeau tot tweede huis ‘Ik help 

niet alleen bij het zoeken naar een geschikt cadeau, maar ik 

kan ook de totale organisatie van een feest op mij nemen. 

Voor een kraamfeest regel ik bijvoorbeeld de catering, de 

aankleding en kinderanimatie. Ook kan ik u helpen zoeken 

naar een tweede huis of een vakantieadres. Kunt u iets niet 

vinden? Mij lukt dat vaak wel.’ 

Gemak dient de mens ‘Het werkt eenvou-

dig. U heeft een wens, die we telefonisch bespreken. We 

spreken een budget en een tijdsduur af waarna ik op pad ga. 

Het cadeau ontvangt u ingepakt en wel op de gewenste loca-

tie. Personal Shop Support inschakelen scheelt tijd en is niet 

duurder dan zelf op pad gaan. In principe werk ik alleen, 

zodat het contact zeer persoonlijk is.’

Leuke opdracht ‘Een trotse vader zocht al 

geruime tijd naar een goede wijn uit het geboortejaar van 

zijn dochter. Hij wilde die schenken op haar afstudeerfeest. 

Er ging zo veel tijd in zitten dat hij bij mij terechtkwam. 

Dankzij een goede relatie is het gelukt om ruim voor het 

feest een prachtige wijn uit haar geboortejaar te vinden. 

Uiteraard hebben wij die geleverd met een ingelijst etiket en 

gegraveerde glazen.’

� Meer informatie: www.personalshopsupport.nl

Geen tijd en inspiratie om een origineel cadeau 

te vinden? Personal shopper Anuschka Schliessler 

helpt. Speciaal voor Serious shopping selecteerde 

zij acht cadeaus binnen het thema less is more: 

kwaliteitsproducten zonder opsmuk.

Anuschka Schliessler

serious shopping

Teakhouten kinder-
stoeltje met r.v.s. 
naamplaatje op de 
achterkant, zowel 
binnen als buiten te 
gebruiken. Origineel 
kraamcadeau, € 138,-.

Roestvrijstalen luciferhouder, handig voor kerstboomkaarsjes of om de 
openhaard/barbecue mee aan te steken, € 10,-.

Geelgouden ring met witte 
zoetwaterparel, € 165,-.
Witgouden ring met 
Tahitiparel, € 275,-.

Witgouden ring met lila/metal 
zoetwaterparel, € 330,-.
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Superzachte Australische schapenvachten. Zorgvuldig gesneden 
en geschoren huiden, in de mooiste dessins en modellen. 
Dit model – chocolat squares – meet 200 x 300 cm. en kost € 1995,-.

Deze sfeerhaard is van supersterk 
borostilicaat glas, de vlammenhouder 
(met gelvulling) is van r.v.s. Het geheel 
is 100 cm hoog en heeft een door snede 

van 30 cm. Prijs: € 1398,-.

Traditionele Impruneta Terracotta 
ovale schaal (80 cm) op zuil (30x30x
100 cm) in griggio pigment, 20 jaar 

tegen vorst gegarandeerd. 
Schaal € 335,-. Zuil € 736,-.

Met de hand geborduurde linnen of halfl innen 
tafellakens, in diverse afmetingen. Vanaf  € 75,-.

Stalen collier met zwarte Tahitiparel, € 260,-.
Verguld collier met lila/grijze zoetwaterparel, € 124,-.

Stalen collier met rose zoetwaterparel, € 115,-.




