


Versterk je reputatie met je eigen Signature Spirit
Een Signature Spirit met je eigen merk of naam, je eigen 
etiket en type fles: een ideaal product om je zaak beter 
op de kaart te zetten. Het is een geweldige upgrade en 
aanwinst voor je restaurant, hotel, cocktailbar, café of 
winkelketen. Een uniek hoogkwalitatief en ambachtelijk 
distillaat dat Pronckheer voor jou kan realiseren. 
Een alcoholvrije versie, met dezelfde beleving van je 
Signature Spirit? Ook dat kan!

We regelen alles voor je
Samen met onze experts ontwikkel je jouw Signature 
Spirit. Een boeiend, inspirerend en leuk proces.  
Aan de hand van proeftesten maken we jouw exceptionele 
distillaat qua smaak, mondgevoel, geur en kleur.  
En regelen we alles: specerij, etiket, de fles en alles 
rondom accijnzen en regelgeving. De flessen leveren 
we kant-en-klaar af. 

Effectief en veelzijdig marketinginstrument 
 Vergroot de beleving en bekendheid van je bedrijf
 Een drank met je eigen, unieke merkverhaal
 Een eigen creatie die je authenticiteit versterkt
 Een versterking van je bedrijfsprofiel en vakmanschap
 Je speelt in op de vraag naar lokale producten  

en merken
 Een bijzondere eyecatcher in je eigen zaak
 Je onderscheidt je van de concurrentie 
 Ook een alcoholvrije  

variant is mogelijk
 Een bijzonder incentive  

voor zakenrelaties
 Een extra mooi verkoop- 

artikel op je eigen locatie
 Last but not least:  

een hoge marge



PRIVATE LABEL
Je kunt een van onze premium 
distillaten uitbrengen onder je 
eigen merk of naam. Je kiest uit ons 
bestaande portfolio van transparant 
gedistilleerd.



Hoe exclusief wil je het hebben?
We bieden concepten waarmee we ambachtelijk en 
hoogkwalitatieve gin, jenever of wodka speciaal voor  
jou distilleren.

Geïnteresseerd? Bel 0343 56 15 05
Wil je meer weten over onze distilleerderij of heb je zelf 
ideeën over een drank onder je eigen naam of merk? 
Neem dan even contact op. Wij komen graag vrijblijvend 
bij je langs om alles haarfijn uit te leggen en je vragen te 
beantwoorden. Of bezoek onze distilleerderij. Dan kun je 
meteen zien en proeven wat er allemaal mogelijk is. 

Ons eigen merkverhaal
Voedsel gooi je niet weg. Vanuit die gedachte vond Arjan 
Smit een slimme bestemming voor beschadigd en 
overtollig fruit: natuurzuivere distillaten. Distilleerderij 
Pronckheer is de nieuwe passie van kok en innovator 
Arjan Smit die samen met Inge Stolk, gastvrouw 
en sommelier, jarenlang Proeverij de Pronckheer 
bestierden.

Signature Spirits is de nieuwste specialisatie. Dankzij 
de unieke samenwerking met de conceptuele designers 
van Shoot Communications, ontstaat een compleet 
product. Alles in één hand zodat álles klopt. Qua inhoud 
én uiterlijk: etiket, fles, verpakking en ‘t merkverhaal. 
Bij Shoot Communications realiseert eigenaar Marcel 
Moerbeek samen met zijn designers al ruim 20 jaar 
succesvolle concepten voor foodmerken.

Signature Spirits. Daar teken je voor.

DISTILLER OF SIGNATURE SPIRITS

Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2
3945 PB Cothen

0343 56 15 05 / 06 51 07 45 62
info@pronckheer.nl
www.pronckheer.nl


