
Jouw baby’s eerste feestje!

Kraamfeest Moment: makkelijk en snel, alles in één pakket.

Rotterdam, maart 2015 - Kraamfeest Moment is een nieuwe webshop, van de makers van Babyshower Moment, waar je 

alles kunt vinden om een compleet en origineel kraamfeest te organiseren.

Waarom een kraamfeest

Als je kindje net geboren is, wil je deze gebeurtenis natuurlijk graag met de hele wereld delen. Een kraamfeest is een 

perfect moment om jouw nieuwe baby aan al je vrienden en familie te showen. Maar het organiseren van een feestje is 

best wel even werk en jij bent natuurlijk hartstikke druk met de kleine. Daarom is er nu de website kraamfeestmoment.nl.

Wat vind je op Kraamfeestmoment.nl

Op onze website vind je alle producten, zoals versiering en tips die je nodig hebt om dit feestje tot in de puntjes te orga-

niseren. Al de kraamfeestthemalijnen op de site zijn door ons ontworpen en geproduceerd en dus uniek! We hebben leuke 

lijnen voor zowel de geboorte van een jongentje (Baby Boy) als een meisje (Baby Girl) en natuurlijk mag de tweelinglijn 

(Baby Twins) niet ontbreken!

Daarnaast kun je op Kraamfeest Moment ook terecht voor de allerleukste kraamcadeaus, kraamfeesttaarten en feestelijke 

cupcakes. Als alternatief voor de bekende luiertaarten zijn op deze site ook unieke gepersonaliseerde kraamcadeau’s met 

naam van het kind als geboortefelicitatie voor het kraamfeest te vinden. Verder hebben we leuke originele kleertjes als 

geboortecadeau. Ook vind je op deze website allerlei inspirerende tips en ideeën voor de organisatie van het kraamfeest 

zoals uitnodigingen, felicitatiekaartjes, traktaties en bedankjes. 

Veel plezier met de voorbereiding op dit eerste feestje voor jouw kindje!
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Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie,
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Manon Hofstra-Boere

manon@makemymoment.com
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