
PRIMĂVARĂ 2021



Comandă până pe 15 februarie și ai 

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

cu livrare la o singură destinație)

Comanda minima pentru acelasi tip de pachet este de 10 buc.



Primăvara este în fiecare an un prilej de bucurie, marcat de redescoperirea căldurii și de emoția unei naturi 
înnobilate de miresme noi. Echipa Marta’s Gift își propune ca, împreună cu tine, să furnizeze acel cadou de 
primăvară unic, plin de suflet și culoare, diferit de cadourile standard pe care le găsești in marile magazine an 
de an. Marta’s Gift există pentru a crea emoție și bucurie!

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 cadouri posibile. În ele, vei găsi pro-
duse dichisite, preparate cu atenție și migală de 
către artizani pasionați. Secretul nostru? Am 
creat împreună cu colaboratorii noștri produse 
exclusive Marta’s Gift, delicioase, din ingrediente 
naturale, 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 Gift te 
ajută să întărești nu doar relații, ci și propriul 
brand. Personalizează-ți cadoul cu logoul și mesa-
jul dorite!

Timp câștigat. Ne ocupăm de livrarea cadourilor 
direct către destinatari, unde și când vrei tu, orga-
nizându-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 februarie 2021. 



FĂRÂMĂ DE VIAȚĂ

• Plantă suculentă în ghiveci de 
ceramică si decorațiune din lemn, în 
formă de buburuză

• Broșă mărțișor, din lemn, gravată, 
h 3 cm 

• Cutie carton cu fereastră, 8x8x8 
cm

Cod produs: MM2101

35 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro4



SOLIE DE BUCURIE

• Zambilă în ghiveci, diverse culori

• Cremă de mâini cu parfum floral 
cu unt de shea și glicerină, 30 ml

• Fluture - decorațiune cu șnur de 
mărțișor

• Pungă albă cu mânere

Cod produs: MM2102

38 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro5



CÂMP DE
PRIMĂVARĂ

• Stropitoare metalică - aranjament 
de primăvară cu licheni stabilizați și 
flori uscate

• Cutie craft cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 2103v

39 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro6



CĂSUȚA RUBINIE

• Stropitoare metalică - aranjament 
de primăvară cu licheni stabilizați și 
flori uscate.

• Cremă de mâini cu parfum floral 
cu unt de shea și glicerină, 30 ml

• Cutie de carton cu fereastră, 
10x10x10 cm

Cod produs: MM2104

49 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro7



INIMA PRIMĂVERII

• Terariu - aranjament de 
primăvară cu licheni stabilizați 
și flori uscate, în glob de sticlă, 
diametru: 8 cm

• Cutie cra� cu fereastră, 
13x9x9 cm

Cod produs: MM2105

59 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro8



• Aranjament de primăvară cu 
licheni stabilizați și flori uscate în 
găletușă metalică

• Eșarfă cu diverse imprimeuri, 
50x50cm

• Cremă de mâini cu parfum floral 
cu unt de shea și glicerină, 30 ml

• Cutie de carton craft cu panglică 
asortată, 10x10x12cm

Cod produs: MM2106

59 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro9

OFRANDĂ DE CULOARE



PRIMĂVARĂ
TPASTELATĂ

• Cutie cu praline artizanale premium, 
cu zmeură si fistic, 60 g

• Buchet de flori naturale, uscate

• Șnur de mărțișor

• Pungă albă cu mânere

Cod produs: MM2107

64 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro10



GÂND CU FLOARE

• Ciocolată albă de casă cu smochine, 150 g

• Biscuiți cu unt și multă ciocolată, 130 g 

• Cremă de mâini cu parfum floral cu unt 
de shea și glicerină, 30 ml

• Portfard cu fermoar, lucrat manual, cu 
ornament din fetru si broderie, 20x15 cm

Cod produs: MM2108

66 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro11



VESTITORII PRIMĂVERII

• Eșarfă dublă din in topit, lucrată 
manual în România, 150x35 cm

• Cremă de mâini cu parfum floral 
cu unt de shea și glicerină, 30 ml

• Brosă mărțișor lucrată manual 
(bază de lemn, licheni stabilizați și 
flori uscate)

• Cutie de carton cra� cu panglică 
asortată, 10x10x12cm

Cod produs: MM2109

66 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro12



DOAMNA PRIMĂVARĂ

• Fursecuri cu unt și bucățele de 
ciocolată, 150 g

• Biscuit decorat în formă de fluture
Turtă dulce personalizată cu logo

• Aranjament de primăvară cu 
licheni stabilizați și flori uscate

• Cutie de carton cra� cu panglică 
asortată, tag personalizabil și 
mărțisor din fetru

Cod produs: MM2110

76 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro13



CATREN DE MARTIE

• Zambile în ghiveci (3 bulbi) cu 
decorațiune de lemn gărgăriță

• Eșarfă cu diverse imprimeuri, 
50x50 cm

• Set de 3 creme de mâini cu parfum 
floral cu unt de shea și glicerină, 3 x 
30 ml

• Pungă de carton cu fereastră și 
mânere textile

Cod produs: MM2111

76 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro14



REVERIE DE
PRIMĂVARĂ

• Narcise în ghiveci (5 bulbi) cu decoraţiu-
ne în formă de fluture

• Ciocolată albă de casă cu smochine, 150 g

• Set de 3 creme de mâini cu parfum floral 
cu unt de shea și glicerină, 3 x 30 ml

• Pungă de carton cu fereastră și mânere 
textile

Cod produs: MM2112

79 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro15



PRIMĂVARĂ
PARFUMATĂ

• Zambile în ghiveci (3 bulbi) cu mărţi-
șor de porţelan modelat și pictat 
manual, cu accente de aur coloidal

• Trufe de ciocolată belgiană cu um-
plutură de cheesecake și zmeură, Pure 
Choc, 12 buc, 96 g

• Pungă de carton cu fereastră și 
mânere textile

Cod produs: MM2113

96 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro16



PRIMĂVARĂ DELICIOASĂ

• Trufe de ciocolată belgiană 
asortate, Pure Choc, 16 buc, 135 g

• Set de 3 creme de mâini cu 
parfum floral cu unt de shea și 
glicerină, 3 x 30 ml

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie elegantă de carton cu 
panglică asortată

Cod produs: MM2114

99 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro17



URĂRI DE PRIMĂVARĂ

• Set de 3 creme de mâini cu parfum floral cu 
unt de shea și glicerină, 3 x 30 ml

• Răsfăț – Butoni de ciocolată neagră (55% 
cacao și unt de cacao) în borcan de sticlă, 50 g

• Echilibru – Ceai relaxant (scorțișoară, carda-
mom, lemn dulce, coariandru, fenicul, ghimbir, 
petale de trandafir) în borcan de sticlă, 50 g

• Armonie - Butoni de ciocolată albă (13% unt 
de cacao) în borcan de sticlă, 50 g

• Decorațiune de primăvară – floare din fetru
Cutie cra� de carton cu panglică asortată

Cod produs: MM2115

99 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro18



PRIMĂVARA SIMȚURILOR

• Trufe de ciocolată belgiană asortate, 
Pure Choc, 16 buc, 135 g

• Mască de față textilă cu ulei de argan 
si acid hialuronic, Hammam El Hana 
(25 ml)

• Săpun lichid pentru mîini cu ulei de 
argan, Argan Therapy, 400 ml

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie elegantă de carton cu panglică 
asortată

Cod produs: MM2116

109 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro19



FRUMOASELE MELE LALELE

• Eșarfă dublă din in topit, 
lucrată manual în România, 
150 x 35 cm

• Set de 3 creme de mâini cu 
parfum floral cu unt de shea 
și glicerină, 3 x 30 ml

• Buchet de lalele textile, 
lucrate manual în România, 3 
buc

• Cutie cra� de carton cu 
panglică asortată

Cod produs: MM2117

116 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro20



VIBRAȚII DE PRIMĂVARĂ

• Trufe de ciocolată belgiană cu um-
plutură și praf de merișoare, Pure 
Choc, 16 buc, 135 g

• Biscuiți cu unt, ciocolată albă și 
căpșuni, Cartright 200 g

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie elegantă de carton cu panglică 
asortată

Cod produs: MM2118

116 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro21



RĂSFĂȚ DE PRIMĂVARĂ

• Sare de baie cu ierburi de relaxare, cu 
scafă de dozaj din lemn, Salina Praid, 1kg

• Mască de față textilă iluminatoare cu 
extract de grepfrut roz, colagen si acid 
hialuronic, 25 ml

• Caramel sărat - produs artizanal în 
borcan de sticlă, 250 g

• Asortiment de ciocolată albă de casă (un 
baton cu fisctic și merișoare, un baton cu 
smochine uscate), 200 g

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie de carton cra� cu panglică asortată

Cod produs: MM2119

119 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro22



RĂSFĂȚUL
ARTIZANILOR

• Armonie - Butoni de ciocolată albă 
(13% unt de cacao) în borcan de sticlă, 
50 g
• Biscuiţi cu unt decoraţi cu motive de 
primăvară în cutie craft, 4 buc
• Bezele asortate în cutie craft cu 
fereastră, 50 g
• Fursecuri cu unt și făină de migdale, 
100 g

• Buchet de flori naturale, uscate
• Cutie de carton craft cu panglică 
asortată

Cod produs: MM21120

120 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro23



PRIMĂVARĂ CHIC

• Vin roze Regno Recaș, 750 ml
Trufe de ciocolată franțuzească Monty 
Bojangles, 100 g

• Cremă exfoliantă pentru corp cu unt 
de shea și glicerină Fleur d’Oranger, 
200 ml

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie de carton cra� cu panglică 
asortată

Cod produs: MM2121

126 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro24



CULORILE
PRIMĂVERII

• Trufe de ciocolată franţuzească, Mathez, 
500 g

• Macarons asortaţi, produs artizanal, 4 buc

• Buchet de flori textile lucrate manual în 
România, 5 buc

• Pungă elegantă de carton cu fereastră

Cod produs: MM2122

141 lei +TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro25



MARTIE COCHET

• Vin roze Cuvee Alexis, crama 
Avincis, 750 ml

• Praline artizanale premium, 
produse în România, 8 buc

• Biscuiți cu unt și caramel sărat, 
Cartwright&Butlers, 200 g

• Buchet de flori naturale, uscate

• Cutie de carton cra� cu pan-
glică asortată

Cod produs: MM2123

150 lei+TVA

0720 263 076
www.egoodies.ro26



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

 www.martasgift.ro
info@martasgift.ro

0720 263 076

Comandă până pe 15 februarie și ai 

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

cu livrare la o singură destinație)


