
PERSBERICHT 
<datum van publicatie> 
 
Voor knutselinspiratie hoef je nu de deur niet meer uit. 
 
Best, datum van publicatie - Knutselen deed je al met de Totum knutselpakketten uit 
de winkel. Maar nu kan je ook 24/7 op internet terecht voor je favoriete 
knutselspeelgoed. Op de fonkelspliksplinternieuwe website van Totum 
(www.totum.nl). Via de site is het bovendien supermakkelijk om écht lid te worden 
van de Totum Knutselclub. Je ontvangt meteen een heuse clubpas via de mail. 
Deze pas geeft toegang tot allerlei exclusieve (online en offline) Totum belevenissen. 
 
Totumteam 
Op www.totum.nl maak je kennis met Tess en Tom van het Totumteam. Zij stellen hun 
boomhut open voor alle knutselhelden van Nederland. Heb je een vraag of een probleem om 
iets te maken, stel hem aan het Totumteam. Tess en Tom gaan aan de slag om een 
oplossing te vinden. Daarbij mag je natuurlijk je mooiste knutselresultaten met het 
Totumteam delen via Social Media. Na stevig beraad binnen het team staat een van de 
inzendingen een maand lang in de Totum knutseletalage.  
 
Inspiratie 
Kleurplaten, spelletjes, wallpapers voor je tablet of smartphone en nog veel meer inspiratie, 
je vindt het allemaal op de website van Totum. Bekijk er ook voorbeelden en video’s van 
knutsels van Totum. Natuurlijk komen ook de nieuwste knutselplannen als eerste op de site.  
 
Online Knutselclub 
Onderdeel van de site is de Totum Knutselclub. Online meld je je eenvoudig aan. Direct 
daarna ontvang je je eigen digitale Totum knutselclubpas. De sleutel tot allerlei bijzondere 
evenementen speciaal voor Totum clubleden. Je ontvangt de nieuwsbrief vol met 
knutselideeën, acties en wedstrijden. En je krijgt als allereerste een heads-up over hoe je in 
aanmerking komt voor deelname aan Totum fotoshoots, YouTube filmopnames en een meet 
en greet met Tess en Tom. Of misschien win jij wel het fantastische Totum 
kinderknutselfeest dat we verloten. Meld je snel aan via www.totum.nl.  
 
Knutselen doe je samen met Totum. 
 
Einde PERSBERICHT 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Over Totum en TM Essentials: 
Totum is de nieuwe bedrijfsidentiteit van TM Essentials. TM Essentials, gevestigd in Best, 
maakt al 20 jaar knutselpakketten voor kinderen en is actief in meer dan 70 landen. TM 
Essentials heeft zichzelf als hoofddoel gesteld een lach te toveren op de gezichten van 
kinderen, ouders en grootouders. Dit doen we door middel van het ontwikkelen van 
creatieve, duurzame en veilige knutselproducten en knutselartikelen die de fijne motoriek en 
fantasie van kinderen stimuleren.  
Totum is de eigen knutsellijn van TM Essentials. Hieronder vallen Totum Creativity, Totum 
Little Creators en Totum FiloFun. Verder voert TM ook nog diversie licenties. Kijk voor meer 
informatie en producten op de website <website toevoegen>.   
 
Voor meer informatie neem contact op met Laura Kramer <contactgegevens toevoegen> 
	


