
Crăciun 2018



Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, marcată de emoția descoperirii cadou-
rilor sub brad și înnobilată de prilejul de a mulțumi cu un gest, cu o vorbă, cu 
un cadou, partenerilor, colegilor sau persoanelor dragi sau care ne-au fost 
alături pe parcursul anului. 
Echipa Marta’s Gi� își propune ca, împreună cu tine, să furnizeze acel cadou 
unic, plin de suflet și culoare, diferit de cadourile standard pe care oricine le 
primește an de an. Marta’s Gi� există pentru a crea emoții de neuitat, pline de 
bucurie și fericire!

Care sunt beneficiile tale? 

Produse de calitate, atent 
selecționate. Am degustat, am 
triat, apoi am degustat din nou și 
abia apoi am ales, ca tu să poți fi 
sigur că oferi cele mai bune cadou-
ri posibile. În ele, vei găsi produse 
dichisite, preparate cu atenție și 
migală de către artizani pasionați. 
Secretul nostru? Am creat împre-
ună cu colaboratorii noștri 
produse exclusive Marta’s Gi�, 
delicioase, din ingrediente natu-
rale, extrem de atrăgătoare din 
punct de vedere vizual și pe care ai 
garanția că nu le vei găsi nicăieri 
altundeva.

Posibilitatea de personalizare. 
Marta’s Gi� te ajută să întărești nu 
doar relații, ci și propriul brand. 
Personalizează-ți cadoul cu logoul 
și mesajul dorite!

Timp câștigat. Ne ocupăm de 
livrarea cadourilor direct către 
destinatari, unde și când vrei tu, 
organizându-ne producția astfel 
încât să trimitem produsele cât se 
poate de proaspete. Astfel, nu mai 
e nevoie să îți aglomerezi biroul 
sau să îți bați capul cu logistica 
extrem de complicată a livrării 
cadourilor.

În plus, poți să folosești produsele prezentate în acest catalog pentu a crea 
propriul tău cadou. 
De asemenea, poți să îți personalizezi cadoul cu logoul firmei sau cu mesajul 
dorit. Serviciul este tarifabil cu 5 lei + TVA/cadou, iar comanda cadourilor 
personalizate se poate realiza până la data de 15 noiembrie 2018. 
Dacă dorești să incluzi în pachetul-cadou o felicitare cu mesaj personalizat, 
poți alege un model din paginile de final ale acestui catalog. Pentru mai 
multe modele de felicitare, contactează-ne!



Comandă până pe 15 noiembrie și ai 

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 10 pachete de același fel

cu livrare la o singură destinație)



�Turtă dulce decorată, Gingerbread Man, 25 g 
�Biscuiți cu unt, ștanțați cu modele de Crăciun, 100 g
�Ciocolată de casă decorată, 100 g
�Decorațiune pentru brad din fetru
�Cutie pentru cadou

Gingerbread Man

Cod produs: CM1801

44 lei +TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.5354



�Ciocolată albă de casă, cu merișoare, 150 g
�Turtă dulce aromată, cu glazură de lămâie, în forme de Crăciun, 100 g
�Turtă dulce decorată manual, cu formă de mănușă, 50 g
�Decorațiune din batoane de scorțișoară
�Cutie pentru cadou decorată cu crenguță de brad și sfoară Cod produs: CM1802

49 lei +TVA

c o r p o r a t e

Warm and Cozy Winter

 www.egoodies.ro
0734.163.5355



�Ciocolată de casă, cu nuci, 150 g

�Turtă dulce aromată, cu 
glazură de lămâie, în forme de 
Crăciun, 100 g

�Condimente pentru vin fiert, 
20 g

�Lumânare din ceară naturală 
de albine, lucrată manual, 
decorată cu crenguță de brad, 6 
cm 

�Cutie pentru cadou decorată 
cu crenguță de brad și sfoară

Cod produs: CM1803

59 lei+TVA

c o r p o r a t e

Spicy and Enlightening 
 www.egoodies.ro

0734.163.5356
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�Vin roșu Cabernet Syrah, J.P. Chenet, 18,7 cl
�Biscuiți scoțieni cu unt, 100g
�Caramele moi cu semințe de floarea-soarelui, 100 g
�Turtă dulce cu miere cu formă de om de zăpadă, decorată 
manual, 48 g
�Decorațiune din batoane de scorțișoară
�Cutie pentru cadou decorată cu crenguță de brad și sfoară

Cod produs: CM1804

59 lei+TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.5357



Delicious Treats

�Dulceață artizanală de lapte, 220 g
�Biscuiți scoțieni cu unt, 100g
�Biscuți crinkle cu ciocolată, 100 g
�Turtă dulce cu miere cu formă de cizmuliță, decorată 
manual, 55 g
�Cutie pentru cadou decorată cu crenguță de brad, 
sfoară și decorațiune de lemn personalizabilă
*Personalizarea decorațiunii de lemn poate fi efectuată 
pentru o comandă minimă de 30 de pachete

Cod produs: CM1805

64 lei +TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.5358



Fancy gift

�Ciocolată albă de casă, cu merișoare, 150 g
�Cornulețe de casă cu rahat,100 g
�Turtă dulce cu miere, decorată manual, set de 5 bucați, 
diverse modele, 50 g
�Decorațiune Crăciun, con natural decorat cu brad și diverse 
accesorii, înălțime aproximativă: 15 cm
�Cutie pentru cadou decorată cu sfoară și decorațiune de 
lemn personalizabilă
*Personalizarea decorațiunii de lemn poate fi efectuată 
pentru o comandă minimă de 30 de pachete

Cod produs: CM1806

69 lei +TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.5359



�Turtă dulce aromată, 
decorată manual, Snowy
Gingerbread, 65 g

�Dulceață de nuci verzi, 
240 g
 
�Bezea cu scorțișoară și 
portocale confiate, 50 g 

�Glob perlat cu model de 
Crăciun, diametru: 5 cm

�Cutie pentru cadou 
decorată cu crenguța de 
brad și sfoară

Good vibes

Cod produs: CM1807

75 lei+TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

 www.egoodies.ro
0734.163.53510



�Dulceață de trandafiri, 200 g
�Biscuți crinkle cu ciocolată, 100 g
�Turtă dulce aromată, cu glazură de lămâie, în formă de inimioare, 100 g
�Ciocolată caldă pe băț, în formă solidă, cu marshmallows (bezele moi), 60 g
�Decorațiune Crăciun, con natural decorat cu brad și diverse accesorii, 
înălțime aproximativă 15 cm 
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de 
Crăciun

Cod produs: CM1808

79 lei+TVA

c o r p o r a t e

Tasty choice
 www.egoodies.ro

0734.163.53511



Yummy Christmas

�Dulceață artizanală de lapte 
cu ciocolată, 240 g

�Turtă dulce berlineză (miere, 
unt, ciocolată, migdale, lămâie), 
100 g

�Biscuiți cu unt și lămâie, 100 g 

�Figurine din turtă dulce cu 
miere, decorate manual, 2 
bucăți, 17 g 

�Clopoțel de lut modelat și 
pictat manual 

�Cutie pentru cadou decorată 
cu crenguță de brad și sfoară

Cod produs: CM1809

88 lei +TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

 www.egoodies.ro
0734.163.53512



�Turtă dulce aromată, în forme de Crăciun, decorată manual 
(4 bucăți decorate, 4 bucăți simple), Snowy Gingerbread, 125 g
�Biscuiți rotunzi cu unt și gem, 100 g
�Bezea cu scorțișoară și portocale confiate, 50 g 
�Ceai de iarnă, Mystical Tea (Tangerine Infusion), 50g
�Glob perlat cu model de Crăciun, diametru: 5 cm
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1811

98 lei +TVA

c o r p o r a t e

Special Moments of Joy

 www.egoodies.ro
0734.163.53514



�Cafea proaspăt prăjită și măcinată, Spirited Coffee, 100 g
�Trufe de ciocolată, Merry Truffles, 100 g
�Turtă dulce decorată, Gingerbread Man, 25 g 
�Biscuiți cu unt, ștanțați cu modele de Crăciun, 100 g
�Brioșă cu decor de Crăciun, ambalată  în cutie individuală, 60 g
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de 
Crăciun

Cod produs: CM1812

98 lei +TVA

c o r p o r a t e

Christmas Delights

 www.egoodies.ro
0734.163.53515



�Nuga cu nuci, So� Walnut 
Nougat, 75 g

�Cozonac de casă în strachină
de lut cu umplutură de cacao și 
nuci, 150 g

�Cornulețe de casă cu nuci, 100 g

�Sirop de vișine, 250 ml

�Turtă dulce cu miere, diverse 
forme, 100 g

�Căsuță tradițională din lut, 
modelată și pictată manual

�Cutie pentru cadou decorată 
cu crenguţa de brad, sfoară și 
decoraţiune de lemn personali-
zabilă

*Personalizarea decoraţiunii de 
lemn poate fi efectuată pentru o 
comandă minimă de 30 de 
pachete

Cod produs: CM1813

98 lei +TVA

c o r p o r a t e / t r a d i ț i o n a l e

A Touch of Tradition
 www.egoodies.ro

0734.163.53516



�Turtă dulce aromată, în forme de Crăciun, decorată manual (4 
bucăți decorate, 4 bucăți simple), Snowy Gingerbread, 125 g
�Trufe de ciocolată, Merry Truffles, 100 g
�Brioșă cu decor de Crăciun, ambalată  în cutie individuală, 60 g
�Vin roșu, Baron d’Arignac, 750 ml
�Decorațiune din batoane de scorțișoară
�Cutie pentru cadou decorată cu crenguța de brad și sfoară

Cod produs: CM1814

99 lei +TVA

c o r p o r a t e

Playful Days 

 www.egoodies.ro
0734.163.53517



�Cutie cu turtă dulce aromată, în forme de Crăciun, Snowy 
Gingerbread
�Trufe de ciocolată, Merry Truffles, 100 g
�Cafea proaspăt prăjită și măcinată, Spirited Coffee, 100 g
�Cană neagră și cretă
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1815

107 lei +TVA

corporate/bărbați/femei

Crafty Christmas

 www.egoodies.ro
0734.163.53518



�Cidru de mere artizanal, 500 ml
�Chec marmorat în tăviță de bambus, 415 g
�Brioșă cu decor de Crăciun, ambalată  în cutie individuală, 60 g
�Ciocolată de casă
�Sparkly Handmade Chocolate, 150 g
�Decorațiune din lut, lucrată si pictată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1816

112 lei +TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

Chic Surprise

 www.egoodies.ro
0734.163.53519



�Praline cu decor de sărbătoare, Fancy Pralines, 9 buc
�Ciocolată caldă pe băț, în forma solida, cu marshmallows 
(bezele moi), 60 g
�Madlene pufoase, Magical Pastries, 100 g
�Bezele moi în ciocolată, Joyous Marshmallows, 100 g
�Decorațiune din lut, lucrată si pictată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1817

116 lei +TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

Festive Memories

 www.egoodies.ro
0734.163.53520



�Ceainic de porțelan cu infuzor și hăinuță tricotată, care menține ceaiul 
cald
�Ceai de iarnă, Mystical Tea (Tangerine Infusion), 50g
�Biscuiți glazurați cu unt și gem, în formă de stea, 100 g
�Bezea cu scorțișoară și portocale confiate, 50 g 
�Turtă dulce aromată și decorată manual, Snowy Gingerbread, 65 g
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de 
Crăciun

Cod produs: CM1810

119 lei +TVA

c o r p o r a t e / f e m e i

Royal Five O’Clock

 www.egoodies.ro
0734.163.53513



Delicious Moments
�Chec cu fructe confiate în 
tăviţă de bambus, 415 g

�Ciocolată de casă decora-
tă, Sparkly Handmade 
Chocolate, 150 g

�Cremă onctuoasă de 
caramel sărat, 200 g

�Biscuiți cu unt, ștanțați 
cu modele de Crăciun, 
100g 

�Decorațiune din lut, 
lucrată si pictată manual

�Cutie pentru cadou 
decorată cu banderolă 
personalizabilă, cu motive 
de Crăciun

Cod produs: CM1818

121 lei +TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

 www.egoodies.ro
0734.163.53521



Let it Snow

�Vin roșu, cupaj  realizat 
din struguri Cabernet 
Sauvignon (50%), Merlot 
(35%) şi Pinot Noir (15%), 
Domnul de Rouă Roșu, 
0,75 cl

�Trufe de ciocolată 
decorate cu fulgi de 
ciocolată, Merry Truffles, 
160g

�Brăduț decorativ lucrat 
manual din mușchi 
stabilizat, în recipient 
ceramic, înălțime aproxi-
mativă: 33 cm

�Cutie pentru cadou 
decorată cu banderolă 
personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1819

123 lei +TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.53522



�Praline cu decor de sărbătoare, Fancy Pralines, 9 buc.
�Madlene pufoase, Magical Pastries, 100 g
�Ceai de iarnă Mystical Tea (Tangerine Infusion), 50g
�Bezele cu décor de sărbătoare, Festive Meringues, 100g
�Decorațiune pentru bradul de Crăciun lucrată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1820

135 lei +TVA

c o r p o r a t e / f em e i

Co
lo

rf
ul

 C
hr

is
tm

as

 www.egoodies.ro
0734.163.53523



Classic Christmas

�Praline cu decor de sărbătoare, Fancy Pralines, 180 g
�Mini-tarte cu ciocolata belgiană, caju și fistic, Magical Pastries, 3 
bucăţi, 150 g
�Biscuiți cu bucăți de ciocolată,100g
�Turtă dulce decorată, în formă de brăduți, 50g
�Vin Merlot- Nomad Cramele Aurelia Vișinescu – 0,75 cl
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1821

140 lei +TVA

c o r p o r a t e / b ă r b a ț i

 www.egoodies.ro
0734.163.53524



�Trufe de ciocolată, Merry 
Truffles, 100 g

�Turtă dulce aromată și 
decorată manual, Snowy 
Gingerbread, 65 g

�Vin roșu, Fetească Neagră, 
Casa Domneasca, 0,75 cl

�Borcănel umplut cu condi-
mente pentru vin fiert, 30 g

�Ornament cu tematică de 
Crăciun și lumânare (felie de 
trunchi de copac cu diverse 
decoraţiuni)

�Cutie pentru cadou decora-
tă cu banderolă personaliza-
bilă, cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1822

147 lei +TVA

c o r p o r a t e

Rustic Christmas
 www.egoodies.ro

0734.163.53525



Home sweet home

�Cidru de mere artizanal, 500 ml
�Cozonac rotund, cu umplutură de cacao și nucă, 450 g, în săculeț 
textil lucrat manual
�Turtă dulce aromată, cu glazură de lămâie, în forme de Crăciun, 100 g
�Ciocolată albă de casă, cu merișoare, 150 g
�Biscuiți asortați (2 biscuiți cu lavandă, 1 biscuit cu ciocolată și nucă, 1 
biscuit cu nucă și scorţișoară), 80 g
�Cutie pentru cadou, în formă de căsuță

Cod produs: CM1823

146 lei +TVA

c o r p o r a t e

 www.egoodies.ro
0734.163.53526



�Turtă dulce aromată, în forme de Crăciun, decorată manual (4 
bucăţi decorate, 4 bucăţi simple), Snowy Gingerbread, 125 g
�Bezea cu scorțișoară și portocale confiate, 50 g 
�Cafea proaspăt prăjită și măcinată, Spirited Coffee, 100 g
�Biscuiți rotunzi cu cacao, unt și gem, 100 g
�Praline artizanale premium, dintre care una personalizabilă, 100 g
�Decoratiune de Crăciun din plante uscate, lucrată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1824

163 lei +TVA

c o r p o r a t e / b ă r b a ț i

Snowy Winter

 www.egoodies.ro
0734.163.53527



�Vin roșu, Fetească Neagră, Casa Domnească, 0,75 cl în săculeț textil deco-
rativ, lucrat manual
�Praline artizanale asortate, dintre care doua personalizate, Fancy Pralines, 
16 bucăţi, 180 g
�Condimente pentru vin fiert, in săculeț textil decorativ, lucrat manual 30 g
�Boabe de cafea în înveliș de ciocolată neagră, 100 g
�Ornament pentru brad, din porțelan pictat manual, cu inserții de aur
Cutie pentru cadou decorată cu crenguţă de brad și sfoară

Cod produs: CM1825

160 lei +TVA

c o r p o r a t e / b ă r b a ț i

Mulled Wine

 www.egoodies.ro
0734.163.53528



�Marea Carte a Crăciunului, 
cuprinde cântece și colinde de 
sărbători, reţete specifice, jocuri 
și povești cu elfi, sfaturi practice 
și noi idei pentru decoraţiuni 
spectaculoase - Format: 230 x 
285, coperţi cartonate Nr. pagini: 
112, Editura Litera 

�Pernuță Norișor pufos lucrată 
manual, dimensiuni: h 17 cm, L 
30 cm

�Chec cu fructe confiate, 415 g

�Ciocolată de casă decorată, 
Sparkly Handmade Chocolate, 
150 g

�Șampanie bio pentru copii din 
suc de struguri, 1000 ml

�Săculeț din polar, om de 
zăpadă, lucrat manual (poate fi 
folosit ulterior ca faţă de pernă)

Cod produs: CM1826

168 lei +TVA

c o r p o r a t e / c o p i i

Christmas Joy

 www.egoodies.ro
0734.163.53529



�Vulpița Foxy Poxy, 
numai bună de îmbrăţi-
șat și iubit, înălţime: 25 
cm

�Ciocolată albă de casă, 
cu merișoare, 150 g

�Turtă dulce aromată, cu 
glazură de lămâie, în 
forme de Crăciun, 100 g

�Puzzle gigant Animale 
jucăușe, 1 m

�Sac textil brodat cu 
model om de zăpadă

Cod produs: CM1827

168 lei +TVA

c o r p o r a t e / c o p i i

Christmas Fun

 www.egoodies.ro
0734.163.53530



�Vin roșu, Fetească Neagră, Casa Domneasca, 0,75 cl
�Borcănel pictat manual, umplut cu condimente pentru vin fiert, 30 g
�Praline cu decor de sărbătoare, Fancy Pralines, 180 g
�Mini-tarte cu ciocolata belgiană, Magical Pastries, 3 bucăți, 75 g
�Fursecuri cu ceai verde și mentă, 100 g
�Pricomigdale crocante, 100g
�Glob perlat cu model de Crăciun, diametru: 5 cm
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de
Crăciun

Cod produs: CM1828

174 lei +TVA

c o r p o r a t e / f em e i

Stylish Christmas

 www.egoodies.ro
0734.163.53531



�Cozonac tradițional, însiro-
pat, cu umplutură de nucă si 
cacao 1000 g

�Vin roșu Merlot, Castel 
Stârmina, Vinarte, 750 ml

�Biscuiți fragezi cu portoca-
le, 100 g

�Trufe de ciocolată cu lichior 
-Stroh, MerryTruffles, 100 g

�Turtă dulce cu miere, deco-
rată manual, cu formă de 
brad de Crăciun, 38 g

�Cutie pentru cadou decora-
tă cu banderolă personaliza-
bilă, cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1829

175 lei +TVA

corporate/tradițional

Traditional Christmas
 www.egoodies.ro

0734.163.53532



Creative Moments�Oamenii fericiți citesc și beau 
cafea, autor: Agnes Martin-Lu-
gand, Editura: TREI, Format: 
200x130, Nr. pagini: 171

�Cafea proaspăt prăjită și măci-
nată, Spirited Coffee, 100 g

�Trufe de ciocolată decorate cu 
fulgi de ciocolată, Merry Truffles, 
160g

�Turtă dulce aromată și decorată 
manual, Snowy Gingerbread, 65 g

�Cană neagră și cretă

�Decorațiuni din inox pentru 
capuccino, 8 cm

�Semn de carte cu model gravat 
cu laser

�Cutie pentru cadou decorată cu 
banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1830

190 lei +TVA

c o r p o r a t e / f em e i

 www.egoodies.ro
0734.163.53533



�Cozonac pufos cu fulgi de migdale si ciocolată, 550 g
�Trufe de ciocolată, Merry Truffles, 100 g
�Vin roșu, cupaj Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (35%) şi Pinot 
Noir (15%), Domnul de Rouă roșu, 750 ml
�Turtă dulce aromată, în forme de Crăciun, Snowy Gingerbread, 125 g
�Decorațiune din lut, lucrată și pictată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1831

198 lei +TVA

corporate/social/femei

Winter Flavours

 www.egoodies.ro
0734.163.53534



�Vin roșu Merlot&Cabernet Avincis, 750 ml
�Cafea de origine – Etiopia - proaspăt prăjită și măcinată, 
Spirited Coffee, 150 g
�Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, 
200 g
�Clopoțel din lut, modelat și pictat manual 
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1832

199 lei +TVA

corporate/bărbați/social

High-class Gift for him

 www.egoodies.ro
0734.163.53535



�Miere cu anason stelat, Valea Barcăului, 280 g
Notebook Moara de hârtie, format A6
�Dulceață de ardei iuți, Bunicel, 240 g
�Calendar România imagini și gânduri- Asociația Noi Orizonturi- Familia
�Decorațiune din lut, în formă de ren, modelat și pictat manual- Decoart
�Sac de iuta brodat cu motive tradiționale – Fundația Inimă de copil
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de 
Crăciun

Cod produs: CM1833

199 lei +TVA

c o r p o r a t e / s o c i a l

Helping Hand

 www.egoodies.ro
0734.163.53536



�Vin Spumant Rhein Extra Brut Imperial, 750 ml
�English cake glazurat, cu decor din fructe confiate, 500 g
�Biscuiți glazurați cu unt și gem, în formă de stea, 100 g
�Bezea cu scorțișoară și portocale confiate, 50 g 
�Turtă dulce aromată și decorată manual, Snowy Gingerbread, 65 g
�Figurină - decorațiune pentru bradul de Crăciun din con de brad, 
lucrată manual
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu 
motive de Crăciun

Cod produs: CM1834

214 lei +TVA

c o r p o r a t e

Stylish Christmas
 www.egoodies.ro

0734.163.53537



Fairy Tale Christmas �Praline artizanale premium, 
100 g

�Biscuiți rotunzi cu unt și gem, 
100 g

�Mystical Tea (Tangerine Infu-
sion) 50g

�Biscuit glazurat în formă de 
fulg de zăpadă, 30g

�Miere poliflora, 240 g

�Cană cu model auriu și infu-
zor

�Decorațiune pentru bradul de 
Crăciun lucrată manual,
Clopoţica 

�Cutie pentru cadou decorată 
cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1835

227 lei+TVA

c o r p o r a t e / f em e i

 www.egoodies.ro
0734.163.53538



�Vin roșu Fetească Neagră, Special Reserve, Prahova Valley, 0,75 cl 
�Brânză artizanală maturată, cu fulgi de chilli si ciocolată, 200 g
�Brânză artizanală maturată, cu boabe de piper verde, 200 g
�Muștar cu vin și miere, 180 g
�Dulceață de ceapa, 240 g
�Sărățele cu mac, 100 g
�Oțet balsamic din cacao boabe, 0,25 cl
�Calendar ,,România –Imagini și Gânduri"
�Felicitare din lemn, cu ornament detașabil pentru brad, personalizabilă*
�Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun
*Personalizarea felicitării din lemn poate fi efectuată pentru o comandă minimă de 30 de pachete

Cod produs: CM1836

227 lei+TVA

corporate/traditional/social

Treasure Chest

 www.egoodies.ro
0734.163.53539



�Cozonac în strachină de lut, 
450 g

�Țuică de prune la țoi, 100 ml

�Album foto România, 145 
pag

�Ulei de floarea soarelui, 
presat la rece, cu ierburi 
aromatice, 0,25 cl

�Sărățele cu mac, 100 g

�Turtă dulce aromată, cu 
glazură de lămâie, în forme 
de Crăciun, 100 g

�Căsuță tradițională din lut 
lucrată manual

�Dulceață de morcovi, 240 g

�Dulceață de ceapă, 240 g

�Lingură de lemn

�Cutie pentru cadou decora-
tă cu banderolă personaliza-
bilă, cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1837

254 lei +TVA

corporate/tradițional

Back to Tradition
 www.egoodies.ro

0734.163.53540



Feels like Christmas
�Țuică Zetea de Transilvania, 
500 ml

�Cozonac tradițional cu 
nucă si cacao, 1000 g

�Tabletă artizanală de cioco-
lată neagră cu peperoncino, 
100 g

�Migdale în înveliș de cioco-
lată cu scorţișoară, 100 g

�Decorațiune din lemn 
personalizabilă*

�Cutie pentru cadou decora-
tă cu banderolă personaliza-
bilă, cu motive de Crăciun

*Personalizarea decoraţiunii 
de lemn poate fi efectuată 
pentru o comandă minimă 
de 30 de pachete

Cod produs: CM1838

264 lei +TVA

corporate/tradițional

 www.egoodies.ro
0734.163.53541



�Vișinată Bran, 700 ml

�Cozonac cu fulgi de migdale 
și cacao, 550 g

�Discuri de ciocolată cu fructe 
deshidratate și nuci (mendi-
ants), Jolly Roundies, 130 g

�Tabletă artizanală de ciocola-
tă, cu lapte și portocale, 100 g

�Coajă de portocale în înveliș 
de iaurt, 100 g

�Acadea din ciocolată albă, 
personalizabilă

 �Ornament pentru brad din 
porţelan pictat manual cu 
inserţii de aur

�Cutie pentru cadou decorată 
cu banderolă personalizabilă, 
cu motive de Crăciun

Cod produs: CM1839

266 lei +TVA

c o r p o r a t e / f e m e i

High-class Gift for Her
 www.egoodies.ro

0734.163.53542



“Christmas isn’t a season.
It’s a feeling.”

- Edna Ferber



Felicitări

Cod produs: FM001

11 lei
+  TVA

Cod produs: FM002

Cod produs: FM003 Cod produs: FM004 Cod produs: FM005

Se pot comanda modelele de felicitare simple sau se pot personaliza cu textul dorit.

 www.egoodies.ro
0734.163.53544



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

 www.egoodies.ro
office@egoodies.ro

0734.163.535

Comandă până pe 15 noiembrie și ai 

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 10 pachete de același fel

cu livrare la o singură destinație)


