
CRACIUN



CADOURILE EGOODIES 

Cu Egoodies, fiecare pachet-cadou promite experiențe premium pentru un Crăciun rafinat. Și anul acesta, 
punem accent pe produsele unicat, pe care nu le veți mai găsi în oferta altor furnizori. Prin prezența în paginile 
catalogului nostru a produselor realizate de partenerii nostri exclusivi, Egoodies oferă cadouri unice pe piața 
românească. În plus, vă propunem produse premium realizate în colaborare cu atelierul Decoart, în cadrul 
căruia lucrează exclusiv tineri cu dizabilități. Astfel, oferiți un cadou nu doar unic și rafinat, ci și cu suflet! 

Personalizare 
Pachetele Egoodies pot fi adaptate în funcție de dorințele 
și bugetul dumneavoastră. Vă oferim o gamă largă de 
produse din care putem compune cadoul dorit. De aseme-
nea, pentru comenzi de minimumum 50 de pachete, putem 
personaliza panglica de satin sau ambalajul cadoului cu 
logo-ul dumneavoastră.
 
Felicitare 
În fiecare pachet cadou se pot insera o felicitare, o carte de 
vizită sau un tag cu mesaj personalizat. 

Ambalare 
Vă oferim următoarele modalități de ambalare pentru 
cadouri: coșuri de răchită, pungi de cadou elegante, cutii 
profesionale de cadou, cutii și cufere din lemn lucrate 
manual, cutii pentru expedierea prin poștă și protejarea 
ambalajului cadou. 

Consiliere comandă 
Egoodies vă pune la dispoziție un consilier dedicat comen-
zii dumneavoastră pe tot parcursul acesteia, de la alegerea 
produselor până la livrare. 

Livrarea 
Livrarea în Bucuresti la o singură adresă este gratuită 
pentru comenzi de minimumum 1.000 RON fără TVA. 
Livrarea în Bucuresti pentru comenzile sub 1.000 RON și 
în restul țării se face contra cost prin intermediul firmei de 
curierat. În cazul livrării la adrese multiple, costul se 
agreează în funcție de fiecare comandă. De asemenea, 
cadourile se pot receptiona personal, direct la sediul 
Egoodies. 

PENTRU OFERTA COMPLETĂ DE CADOURI ȘI COȘURI CADOU, VIZITAȚI MAGAZINUL NOSTRU ONLINE

WWW.EGOODIES.RO.
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• Vin roșu, sec, Baron D’Arignac, 75 cl

• Turtă dulce învelită în ciocolată și decorată cu 
bomboane în căsuță de carton, Wicklein, 200 gr

• Biscuiți scoțieni cu unt – All Bu�er Sco�ish Short-
bread, Duncan’s of Deeside, 200 gr

• Glob decorativ perlat pentru bradul de Crăciun în 
cutie individuală (personalizabilă cu text/logo)

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Sweet Moments

99lei

Cod produs: CE1901

+ tva
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• Ceai negru aromat, în cutie metalică sub 
formă de ceas, Basilur, 30 gr

• Figurine din ciocolată belgiana, Hamlet, 250 gr

• Biscuiți ultra subțiri, cu unt, frișcă si fulgi de 
migdale, Kambly Elveția, 98 gr

• Bezele moi – marshmallows cu forme de iarnă 
(brăduț, om de zăpadă etc), Hamlet, 150 gr

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de 
satin asortată

Childhood Memories

99lei

Cod produs: CE1902

+ tva
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• Prosseco brut Montelvini, 20 cl

• Notebook cu coperți din bambus și pix din bambus conține 70 foi din hârtie reciclată, format A5

• Ciocolată neagră extra-fină umplută cu lichior (Label 5, Camus, Saint James), prezentare sub formă de pahare 
XXL Liquor, Abtey, 100 gr

• Suport lumânare cu motive de Craciun, h 5 cm

• Pungă pentru cadou cu model de iarnă și mânere textile

Chri�mas Resolutions

99lei

Cod produs: CE1903

+ tva
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• Vin spumant roșu, Lambrusco Emilia, Marchesini, 75 cl

• Turtă dulce cu conținut de minim 25% nuci, 4 
sortimente, Wicklein, 250g

• Decorațiune din lut, în formă de stea, lucrată și pictată 
manual, 5 cm

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Sparkling A�ernoon

99lei

Cod produs: CE1904

+ tva
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• Ciocolată caldă, Luxury Hot Chocolate - Whi�ard of Chelsea, 120g

• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen învelită în ciocolată cu minimum 20% conținut de nuci, migdale și caju Wick-
lein, 200g

• Biscuiți scoțieni cu unt – All Bu�er Sco�ish Shortbread, Duncan’s of Deeside, 200gr

• Decorațiune din lut, în formă de stea, lucrată și pictată manual, h 8 cm

• Cutie cadou premium, cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și folio

Chri�mas Mood

99lei

Cod produs: CE1905

+ tva
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• Vin roșu, sec, Cabernet Sauvignon, cramele Purcari, 37,5 
cl

• Praline belgiene premium în cutie festivă, Caluwé 
Artisan, 12 bucăți

• Decorațiune din lut, în formă de stea, lucrată și pictată 
manual, 5 cm

• Pungă pentru cadou cu model de iarnă și mânere 
textile

Chic Surprise

99lei

Cod produs: CE1906

+ tva
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• Cafea măcinată, cu aromă de Irish Cream, Li�les UK, 100 gr

• Turtă dulce aromată, asortată, Wicklein, 200g

• Praline belgiene premium în cutie sub fomă de glob, Caluwé 
Artisan, 4 bucăți

• Cutie pentru cadou premium, cu șnur auriu, personalizabilă 
cu logo prin aplicare de timbru sec și folio

Brilliant Bites

99lei

Cod produs: CE1907

+ tva
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Stylish Chri�mas

115lei

Cod produs: CE1908

+ tva

• Vin spumant alb, brut (Chardonnay, Pinot Blanc, Fetească Albă), 
DOR, Cramele Bostavan, 75 cl

• Biscuiți elvețieni cu unt, ciocolată si caramel sărat, Kambly 100 gr 

• Tabletă de ciocolată elvețiană cu lichior 
Amarula, Goldkenn, 100 gr

• Covrigei din foitaj cu glazură de zahăr, în 
ambalaj de sărbătoare Hamlet, 150 gr

• Glob perlat pentru bradul de Crăciun

• Găletușă metalică inscripționată cu 
Sweet Holidays, 18x15 cm

• Folie de celofan profesională și panglică 
de satin asortată 
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• Vin roșu, sec, cupaj Merlot și negru de Drăgășani, 
cramele Avincis, 75 cl

• Ceai negru aromat, Infinite Moments Collection, 
Basilur, 100 gr

• Turtă dulce învelită în ciocolată și decorată cu bombo-
ane în căsuță de carton, Wicklein, 200 gr

• Biscuiți scoțieni cu unt, Shortbreadhouse, 170g

• Glob perlat pentru bradul de Crăciun

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Winter Stories

135lei

Cod produs: CE1909

+ tva
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• Vin Domnul de Rouă Roșu, cupaj (Cabernet Sauvi-
gnon (50%), Merlot (35%) şi Pinot Noir (15%), Cramele 
Avincis, 75 cl 

• Borcan pictat manual cu motive de Crăciun, 
umplut cu condimente de vin fiert, 30 gr

• Trufe franțuzești cu zmeură și zahăr efervescent, 
Monty Bojangles, 100 gr

• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen învelită în cioco-
lată cu minimum 20% conținut de nuci, migdale și 
caju Wicklein, 200 gr

• Glob perlat pentru bradul de Crăciun

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Mulled Wine and Friends

139lei

Cod produs: CE1910

+ tva



www.egoodies.ro T: 0734 163 535

• Vin rosé, Vila Dobrușa Rosé, cramele Avincis, 75 cl

• Biscuiți scoțieni cu alune și ciocolată albă în cutie 
metalică, Shortbread House, 170 gr

• Trufe franțuzești cu lapte, Milky Mischief, Monty 
Bojangles, 100 gr

• Decorațiune din lut în formă de brad 3D, cu foiță de 
aur, lucrată și pictată manual, h 18 cm

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

O Tannenbaum

145lei

Cod produs: CE1911

+ tva
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• Vin roșu sec, Cabernet Sauvignon, cramele Purcari, 
37,5 cl

• Praline de lux, asortate, Festive Chocolate Heaven, 
Holdsworth, 160 gr

• Decorațiune din lut, în formă de stea, lucrată și 
pictată manual, h 8 cm

• Cutie cadou premium personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min 50 buc)

Chocolate Bliss

146lei

Cod produs: CE1912

+ tva
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• Vin spumant rosé, brut, cupaj Pinot Noir și Glera, 
Montelvini (Italia), 75 cl

• Trufe franțuzești fine și onctuoase: ciocolată, fistic, 
popcorn și fructe de pădure, Monty Bonjagles, 190 gr

• Glob de Crăciun cu diametrul de 5 cm, realizat din 
ciocolată belgiană cu lapte, Chocolissimo, 25 gr

• Felicitare cu motive de sărbătoare, personalizabilă 
cu logo/text

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru 
produse, cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min. 50 buc)

Treasure Che�

157lei

Cod produs: CE1913

+ tva
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• Vin petiant alb, demisec, Madame Bleu, Crama 
Hermeziu, 75 cl
 
• Trufe franțuzești fine și onctuoase cu lapte si cioco-
lată, Monty Bojangles, 200 gr

• Clopoțel din porțelan de Limoges și inserții de aur, 
lucrat și pictat manual, h 8cm

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru 
produse, cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min. 50 buc)

Madame Bleu

159lei

Cod produs: CE1914

+ tva
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• Ceai negru, cu frunze de măsline, măr și trandafir 
sălbatic, La Cinata, 15 buc x 2 gr

• Cremă nougat din mgidale, cu ulei de măsline, La 
Cinata, 150 gr

• Trufe fine și onctuoase din ciocolată cu lapte și 
caramel sărat, Monty Bojangles, 100 gr

• Biscuiți scoțieni cu unt, în formă de stea, Short-
breadhouse, 100 gr

• Decorațiune din lut, lucrată și pictată manual, h 5 cm

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Royal Five O’Clock

162lei

Cod produs: CE1915

+ tva
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Stylish Chri�mas

166lei

Cod produs: CE1916

+ tva

• Vin spumant alb, brut (Chardonnay, Pinot Blanc, Feteas-
că Albă), DOR, Cramele Bostavan, 75 cl

• Praline belgiene premium în cutie festivă cu închidere 
magnetică, Caluwé Artisan, 10 bucăți

• Clopoțel din porțelan de Limoges și inserții de aur, lucrat 
și pictat manual, h 8cm

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru produse, 
cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin aplicare de 
timbru sec și folio (min. 50 buc)
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• Spumant brut, Chardonnay, Thrubilo, crama Herme-
ziu, 75 cl

• Turtă dulce cu ciocolată în cutie metalică Nutcracker, 
Wicklein, 200 gr

• Caramele cu cafea și lapte, Dos Careteras – Dulsa, 100 gr

• Glob artizanal cu foiță de aur, diametru 5 cm

• Cutie pentru cadou din carton cu fundă de satin 
asortată

Chri�mas Stories

169lei

Cod produs: CE1917

+ tva
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• Prosecco alb, extra dry, Glera,  Montelvini-Italia, 75 cl

• Praline din ciocolată belgiană, nuci întregi in cioco-
lată, selectie de praline belgiene, boabe de cafea din 
ciocolată și forme speciale din ciocolată, 190 gr, Choco-
lissimo

• Decorațiune din lut, cu foiță de aur, în formă de fulg 
de zăpadă, lucrată și pictată manual, h 9 cm

• Cutie cadou premium, cu fundă din satin asortată, 
personalizabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și 
folio (min. 50 buc)

Never Enough Chocolate

177lei

Cod produs: CE1918

+ tva



www.egoodies.ro T: 0734 163 535

• Vin roșu sec, Gem Diamond, cupaj Grenache, Syrah și 
Carignan, Franța, 75 cl

• 8 globuleţe de Crăciun din ciocolată delicioasă (cu 
lapte, albă şi neagră) cu umpluturi speciale, ambalate 
într-o cutie pătrată cu sistem de deschidere tip sertar, 
Chocolissimo, 115 gr

• Decorațiune din lut, cu foiță de aur, în formă de fulg 
de zăpadă, lucrată și pictată manual, h 9 cm

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru 
produse, cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min. 50 buc)

Chocolate Bliss

183lei

Cod produs: CE1919

+ tva
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• Ceai negru cu arome de fucte de padure, Infinite 
Moments Collection, Basilur, 100 gr

• Cremă de ciocolată BIO, Chevalier d’Arouges, 280 gr

• Biscuiți franțuzești cu unt, Les Petits Sablés, La 
Sabléssienne, 100 gr

• Trufe franțuzești fine și onctuoase cu zmeură și zahăr 
efervescent, Monty Bojangles, 100 gr

• Decorațiune din lut, cu foiță de aur, în formă de fulg de 
zăpadă, lucrată și pictată manual, h 9 cm

• Cutie cadou premium, cu fundă din satin asortată, 
personalizabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și 
folio (min. 50 buc)

Gourmet Perfe�ion

183lei

Cod produs: CE1920

+ tva
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• Pane�one artizanal, clasic cu fructe confiate, 
Brera-Milano, 500 gr

• Ceai negru aromat în recipient de sticlă, Tea Bar 
Collection Basilur, 100 gr

• Trufe franțuzești fine și onctuoase cu zmeură și 
zahăr efervescent, Monty Bojangles, 100 gr

• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen învelită în cioco-
lată, Wicklein, 200 gr

• Infuzor ceai din inox cu suport din silicon, model 
Moș Crăciun

• Cutie pentru cadou cu mânere textile și fundă de 
satin asortată

Sweet Treats

192lei
+ tva

Cod produs: CE1921
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• Prosecco Frizzante DOC Bo�er, 70 cl

• Pane�one artizanal cu vișine și ciocolată, Galup, 
750 gr

• Glob metalic umplut cu 5 praline belgiene premi-
um, Caluwé Artisan

• Cutie de carton pentru cadou cu mânere textile și 
model de Crăciun

Ta�e Frenzy

209lei
+ tva

Cod produs: CE1922
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• Vin roșu sec, Gem Diamond, cupaj Grenache, Syrah 
și Carignan, Franța, 75 cl

• Praline artizanale, cu cremă de whisky, zmeură 
liofilizată, caramel sărat, pastă de amarena, în cutie 
cu motive de iarnă, Guilty Pleasure, 150 gr

• Clopoțel din porțelan de Limoges și inserții de aur, 
lucrat și pictat manual, h 12 cm

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru 
produse, cu șnur auriu, personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min. 50 buc)

Sweet  Sophi�ication

210lei
+ tva

Cod produs: CE1923
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Gourmet Indulgence

221lei

Cod produs: CE1924

+ tva

• Vin roșu, sec, Le Versant, Cabernet Sauvignon, import Franța, 75 cl

• Figurină de Crăciun, din ciocolată belgiană, decorată, 100 gr. Se 
asamblează în forma unui brad de Crăciun - Chocolissimo

• Set trei terine cu ulei de măsline: 
cremă de brânză , brânză cu mucegai și 
trufe, brânză de capră și ceapă caramel-
izată, La Cinata, 3x 120 gr

• Felicitare cu motive de sărbătoare, 
personzalibilă cu logo/text

• Cutie pentru cadou premium, cu 
fundă din satin asortată, personaliz-
abilă cu logo prin aplicare de timbru sec 
și folio (min. 50 buc)
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• Vin rosé Gem Diamond, cupaj Syrah, Grenache și 
Cinsault, Franța, 75 cl

• Praline belgiene premium în cutie festivă, Caluwé 
Artisan, 12 bucăți

• Biscuiți cu unt și bucăți de ciocolată, în cutie metal-
ică, Cartwright UK, 200 gr

• Cutie cadou premium cu despărțitoare pentru 
produse, cu fundă din satin asortată personalizabilă 
cu logo prin aplicare de timbru sec și folio (min. 50 
buc)

Scrumptious Gi�

226lei
+ tva

Cod produs: CE1925
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• Ciocolată caldă de lux cu aromă de scorțișoară și 
chilli, Whi�ard of Chelsea, 350 gr

• Praline belgiene premium în cutie festivă, Caluwé 
Artisan, 12 bucăți

• Biscuiți franțuzești cu unt, Les Petits Sablés, La 
Sabléssienne, 100 gr

• Decorațiune pentru bradul de Crăciun – Clopoțica, 
lucrată manual, h 9 cm

• Cutie pentru cadou cu motive de sărbătoare person-
alizabilă cu logo, cu fundă din satin asortată

Fairy Tale Chri�mas

233lei
+ tva

Cod produs: CE1926
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Exquisite Gi� For Her

254lei

Cod produs: CE1927

+ tva

• Cafea premium, cu aromă de alune de pădure, în cutie metalică, 
Whi�ard Chelsea, 120 gr

• Praline de ciocolată belgiană cu lapte, amare�o și marzipan,cioco-
lată alba, ciocolată cu lapte și cremă de merișoare, Holdsworth UK, 
100 gr

• Clopoțel, din ceramică, lucrat și pictat manual, h 12 cm

• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen învelită în ciocolată cu minimu-
mum 20% conținut de nuci, migdale și caju, Wicklein, 200 gr

• Cutie pentru cadou premium, cu fundă din satin asortată, 
personalizabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și folio (min. 50 
buc)
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Ultimate Indulgence

259lei

Cod produs: CE1928

+ tva

• Vin roșu sec, Gem Diamond, cupaj Grenache, Syrah și 
Carignan, Franța, 75 cl

• Clopoțel din sticlă suflat manual, pictat cu 
motive de Crăciun, cu taf personalizabil, 
umplut cu praline belgiene Leonidas.  Baza 
din mdf este personalizabilă cu logo si/sau 
text. H 10 cm, diametru 8 cm

• Biscuiți cu unt și bucăți de ciocolată, în cutie 
metalică, Cartwright UK, 200 gr

• Cutie pentru cadou premium cu despărți-
toare pentru produse, cu șnur auriu, personal-
izabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și 
folio (min. 50 buc)
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High-class Gi� for Him

286lei

Cod produs: CE1929

+ tva

• Whisky Jack Daniel’s Tennessee Honey , 75 cl

• Praline din ciocolată belgiană premium și 
alune in ciocolată, Chocolissimo, 150 gr

• Clopoțel din ceramică, cu inserții de aur, 
lucrat și pictat manual, h 10 cm

• Cutie pentru cadou, cu șnur auriu, personal-
izabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și 
folio (min. 50 buc)
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Pour les Connaisseurs

310lei

Cod produs: CE1930

+ tva

• Vin roșu sec, Fetească Neagră, cramele Valahorum, Valahorum, 75 
cl

• Praline de ciocolată neagră, Holdsworth, 110 gr

• Enciclopedia vinului. O nebunie de vin. Autori 
Madeline Pucke�e, Justin Hammack, Editura 
Baroque Books & Arts, 232 pagini

• Glob pictat manual, cu foiță de aur, diametru 9 
cm

• Cutie pentru cadou premium, cu fundă din 
satin asortată, personalizabilă cu logo prin 
aplicare de timbru sec și folio (min. 50 buc)
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• Coniac, Baron Otard Vsop, 70 cl

• Cranberry & White Chocolate Chip All Bu�er 
Biscuits - biscuiți cu unt în cutie metalică Whi�ard of 
Chelsea, 150 gr

• Praline de ciocolată cu lapte, amare�o și marzi-

pan,ciocolată albă, ciocolată cu lapte și cremă de 
merișoare, Holdsworth, 100 gr

• Cutie pentru cadou premium cu despărțitoare 
pentru produse, cu fundă din satin asortată, personal-
izabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și folio (min 
50 buc)

Sweet Sophi�ication

339lei

Cod produs: CE1931

+ tva



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

www.egoodies.ro
info@egoodies.ro

0734.163.535


