
Crăciun 2020



Crăciunul este ca o baghetă magică 
deasupra lumii, care �ce totul mai 

�umos şi mai tandru.
Norman Vincent Peale



Comandă până pe 15 noiembrie și ai
TRANSPORTUL GRATUIT

(transportul gratuit se referă la o singură destinație /comandă,
comanda minimă este de 1000 lei + TVA și de cel puțin 10 pachete de același fel)

Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, marcată de emoția descoperirii cadourilor sub brad, înnobilată de prilejul de a mulțumi cu un gest, cu o vorbă, cu un cadou, 
partenerilor, colegilor sau persoanelor dragi 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!

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 produse dichisite, preparate cu atenție și migală 
de către artizani pasionați. Secretul nostru? Am creat împreună cu colaboratorii 
noștri produse exclusive Marta’s Gi�, 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 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.

Care sunt beneficiile tale? 

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 2020. 



• Condimente pentru vin fiert în borcan de sticlă – Bucurie, 50 g

• Turtă dulce aromată și glazură de lămâie, 100 g

• Ciocolată de casă cu nuci, 100 g

• Ornament din lemn gravat cu motive de Crăciun (personalizabil)

• Cutie pentru cadou cu panglică asortată (12x12x10 cm)

57 lei
+ tva

Cod produs: CM2001

Căldura
Crăciunului



• Ceai de plante de la munte - 

Cimbrișor 20 g

• Biscotti cu migdale si merișoare, 

100 g

• Nuga artizanală cu nuci, 100 g

• Turtă dulce cu miere, decorată 

manual, 30 g

• Decoraţiune pentru brad lucrată 

manual – casuţă traditională din lut

 

• Cutie pentru cadou din carton 

craft cu panglică asortată și tag 

personalizat cu logo

59 lei
+ tva

Cod produs: CM2002

Vis de iarnă



Aromele
Crăciunului

• Dulceaţă de caise cu levănţică, 200 g

• Biscuiţi scoţieni cu unt, 100 g

• Ciocolată alba de casă cu merișoare, 100 g

• Turtă dulce cu miere, decorată manual, 30 g

• Decoraţiune din lemn pentru bradul de Crăciun - personalizabilă

• Cutie pentru cadou din carton craft cu panglică sortată (12x12x10 cm)

59 lei
+ tva

Cod produs: CM2003



Esentă
de amintiri

• Biscuiţi crinkle cu cacao, 100 g

• Nuga cu nuci, 100 g

• Turtă dulce cu miere decorate 
manual

• Decoraţiune din lemn perso-
nalizabilă – ren

• Șosetă de spiriduș lucrată 
manual

59 lei
+ tva

Cod produs: CM2027

,



• Glob - aranjament floral din plante uscate – Feerie de iarna

• Decoraţiune pentru brad, personalizabilă

• Cutie pentru cadou din carton craft cu panglică asortată

69 lei
+ tva

Cod produs: CM2028

Crăciun
sofisticat



• Lumânare din ceară de soia 100%, 
cu fitil de lemn, brad natural, 
anason stelat și cuișoare, parfumată 
cu ulei esenţial de scorţișoară, 
turnată manual în borcan de sticlă 
cu capac, cu etichetă personalizabi-
lă, 150 g

• Decoraţiune din lemn pentru 
bradul de Crăciun

• Cutie pentru cadou din carton 
craft cu panglică asortată

76 lei
+ tva

Cod produs: CM2029

Crăciun la
gura sobei



Lumânare din ceară de soia
cu fitil de lemn

 Lumânare din ceară naturală de 
soia, parfumată cu ulei esenţial de 
scorţișoară, turnată manual în borcan 
de sticlă cu capac. Fitilul de lemn 
trosnește în timpul arderii și creează o 
atmosferă plăcută.

 Ceară din soia este varianta 
sănătoasă la produsele din parafină (un 
reziduu petrolier), fiind produsă prin 
hidrogenarea uleiului de soia. Este 
benefică organismului, curăţă aerul, 
absoarbe 99% din mirosurile neplăcute, 
are durata de ardere dublă faţă de para-
fină, un aspect cremos, cu o culoare alb 
lăptoasă.

  Borcanul de sticlă poate fi 
spălat cu apă și săpun, după terminarea 
lumânării și refolosit pentru uz casnic.



Arome de
odinioară

• Vin roșu cupaj, Corcova, 20 cl

• Ciocolată de casă cu nuci, 100 g

• Biscuiţi scoţieni cu unt, 100 g

• Turtă dulce decorată manual, 30 g 

• Ornament pentru bradul de Crăciun - con de brad natural, decorat

Cutie pentru cadou din carton craft, cu sfoară, creangă de brad și tag de carton personalizabil

79 lei
+ tva

Cod produs: CM2004



• Condimente pentru turtă dulce în 

borcan de sticlă, 25 g

• Miere polifloră, 250 g

• Turtă dulce aromată cu glazură de 

lămâie, 150 g

• Decupator din inox (forme variate 

de Crăciun)

• Reţetă pentru preparat turtă dulce 

– personalizabilă cu text și logo

• Cutie pentru cadou din carton 

craft, cu sfoară, creangă de brad și 

tag de carton personalizabil

76 lei
+ tva

Cod produs: CM2005

Crăciun creativ



• Brânză de vacă maturată, cu nuci și cognac, 200 g

• Ghiudem artizanal (ambalat în vid), 100 g

• Muștar artizanal cu vin și miere, 200 g

• Crackers fragezi și deliciosi, 100 g

• Decoraţiune pentru brad lucrată manual – casuţă traditională din lut 

• Cutie pentru cadou din carton craft, cu sfoară, creangă de brad și tag de carton personalizabil

89 lei
+ tva

Cod produs: CM2006

Răsfătul
boierilor

,



• Discuri de ciocolată, seminţe si fructe deshidratate ambalate în pungă craft - model ren, cu fundă 
roșie, 65 g
• Caramele moi cu seminţe de floarea soarelui, 100 g
• Biscuiţi crinkle cu cacao, 100 g
• Ceai din plante de la munte – Cimbrișor și muguri de brad, 10 g
• Turtă dulce cu miere în formă de stea, personalizabilă cu logo/text, 65 g
• Cutie pentru cadou cu panglică și tag de carton personalizabil

89 lei
+ tva

Cod produs: CM2007

Savori de
sărbători



Crăciunul
artizanilor

• Cafea proaspăt măcinată, aromată – Irish Cream, 100 g

• Biscuiţi artizanali cu bucăţi de ciocolată, 200 g

• Brownie delicioasă cu glazură de ciocolată, 100 g

• Cană ceramică neagră și cretă

• Forme din inox pentru pentru decorat cappuccino 

• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag din carton personalizabil

96 lei
+ tva

Cod produs: CM2008



• Vin roșu Fetească Neagră, Măiastru – Crama Oprișor, 75 cl
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, ambalată în cutie craft cu banderolă personalizabilă, 5 
bucaţi, 120 g
• Fursecuri cu stafide, 200 g
• Ceai din plante de la munte  - Cimbrișor și muguri de brad, 10 g
• Căsuţă de lut, lucrată și pictată manual, replică după o casă tradiţională (diverse modele)
• Cutie pentru cadou din carton craft cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

99 lei
+ tva

Cod produs: CM2013

Ajutoarele
lui

Moș Crăciun



• Sirop natural din flori de păpă-
die,  250 ml

• Cozonac artizanal cu cacao și 
nucă, 350 g

• Ceai din plante de la munte – 
Cimbrișor și muguri de brad, 10 g

• Turtă dulce cu miere, decorată 
manual, 20 g

• Căsuţă de lut, lucrată și pictată 
manual, replică după o casă tradi-
ţională (diverse modele)

• Cutie pentru cadou decorată cu 
sfoară, creangă de brad și tag 
personalizabil

99 lei
+ tva

Cod produs: CM2011

Trusa lui
Moș Crăciun



O, brad cochet!

• Ceai Roiboos și portocale în pungă 
craft sigilată, 50 g

• Miere cremă – specialitate de miere, 
tartinabilă, 200 g

• Biscuiţi cu unt în formă de Ginger-
bread Man, 100 g

• Turtă dulce cu miere și glazură de 
lămâie, 100 g

• Decoraţiune în formă de brad, 
lucrată manual cu lână naturală și 
brad

• Cutie pentru cadou decorată cu 
sfoară, creangă de brad și tag perso-
nalizabil

99 lei
+ tva

Cod produs: CM2012



Darul
elfilor

• Coroniţă de Crăciun lucrată cu lână naturală și accesorii, diametru aprox. 20 cm

• Ciocomiere – specialitate de miere cu cacao, 200 g

• Pricomigdale crocante, 100 g

• Cutie pentru cadou din carton craft cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

110 lei
+ tva

Cod produs: CM2010



• Ceai negru aromat - Winter Blend, 

100 g 

• Biscuiţi artizanali cu fructe uscate, 

200 g

• Discuri de ciocolată artizanală cu 

zmeura liofilizată (ciocolată alba, cu 

lapte și neagră) în cutie craft cu 

banderolă personalizabilă – Jolly 

Roundies, 100 g

• Cană de porţelan cu model 

negru/auriu, volum: 250 ml

• Decoraţiune pentru bradul de 

Crăciun, din lut, modelată și pictată 

manual

• Cutie pentru cadou din carton 

craft cu banderolă cu motive de 

Crăciun, personalizabilă

110 lei
+ tva

Cod produs: CM2014

Gustul
Crăciunului



• Ceai roiboos și portocale în borcan de sticlă – Sănătate, 50 g

• Condimente pentru vin fiert în borcan de sticlă – Bucurie, 50 g

• Cafea proaspăt prăjită în borcan de sticlă – Energie, 100 g

• Biscotti cu merișoare și migdale, 100 g

• Biscuiţi crinkle cu cacao, 100 g 

• Turtă dulce cu miere în formă de stea, personalizabilă cu logo/text, 65 g

• Cutie pentru cadou din carton craft cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

119 lei
+ tva

Cod produs: CM2009

Urări
de Crăciun





• Vin rose, Măiastru – Crama Opri-
șor, 75 cl

• Cozonac artizanal cu umplutură 
de nucă și cacao, 350 g

• Caramele moi cu seminţe de 
floarea soarelui, 100 g

• Turtă dulce cu miere, decorate 
manual, 3 bucăţi

• Naproane de pânză lucrate manual 
cu model textil de Crăciun, 2 bucăţi

• Cutie pentru cadou din carton 
craft cu banderolă cu motive de 
Crăciun, personalizabilă

126 lei
+ tva

Cod produs: CM2015

Crăciun
măiastru



Suflet
de artist

• Vin roșu cupaj Domnul de Rouă, cramele Avincis, 75 cl
• Cozonac pufos cu umplutură de nucă și cacao în tăviţă de bambus, 500 g
• Turtă dulce aromata cu glazură de lămâie, 100 g
• Ciocolată de casă alba cu merișoare, 100 g
• Căsuţă de lut, lucrată și pictată manual, replică după o casă tradiţională (diverse modele)
• Cutie pentru cadou din carton craft cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

127 lei
+ tva

Cod produs: CM2016



• Coroniţă de Crăciun din lemn, 
pictată manual

• Turtă dulce cu miere, decorată 
manual, ambalată în cutie craft cu 
banderolă personalizabilă, 5 bucaţi, 
120 g

• Discuri de ciocolată artizanală cu 
zmeura liofilizată (ciocolată alba, cu 
lapte și neagră), 120 g

• Pricomigdale crocante, 100 g

• Cutie pentru cadou decorată cu 
creangă de brad, sfoară și tag 
personalizabil

129 lei
+ tva

Cod produs: CM2017

Dar cu har



• Sare de baie cu plante medicinale 
si antistres, salina Praid,  săculeţ de 
1 kg cu scafă din lemn pentru dozare

• Ceai din plante de la munte 
(muguri de brad, muguri de pin, 
cimbrișor sălbatic, flori de soc, afine, 
merișoare, zmeură, coacăze negre, 
cătină, măceșe), 40 g

• Trufe de ciocolată artizanale în 
cutie de carton cu banderolă perso-
nalizabilă, 100 g

• Turtă dulce aromata cu glazură de 
lămâie, 100 g

• Lumânare parfumată cu aroma de 
scorţișoară

• Cutie pentru cadou decorată cu 
sfoară, creangă de brad si tag 
personalizabil

129 lei
+ tva

Cod produs: CM2018

Secretul
Moșului



• Vin roșu Recaș Regno, Fetească Neagră, 75 cl
• Turtă dulce în cutie cu fereastră, 5 bucăţi ambulate individual
• Ceai din plante de la munte – cimbrișor și muguri de brad, 20 g
• Condimente pentru vin fiert, 30 g
• Decoraţiune din con de brad, lucrată și decorată manual, h 8 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu panglică, creangă de brad si tag personalizabil

139 lei
+ tva

Cod produs: CM2020

Savori
aromate



• Vin roșu Jirov, crama Corcova, 75 cl

• Praline artizanale premium, dintre 
care două personalizabile, în cutie 
craft cu banderolă personalizabilă, 
16 buc, 180 g

• Ciocolată caldă cu aromă de 
portocale, 100 g

• Biscuiţi cu unt și făină de migdale, 
100 g

• Biscotti cu merișoare si migdale, 
100 g

• Brad de lemn, personalizabil

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

149 lei
+ tva

Cod produs: CM2021

O, brad �umos!



• Vin roșu Cabernet Sauvignon, Vila Dobrușa, cramele Avincis, 75 cl
• Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, în cutie craft cu banderolă personali-
zabilă, 16 buc, 180 g
• Cozonac pufos cu umplutură de nucă și cacao în tăviţă de bambus, 500 g
• Decoraţiune din lemn și lână naturală - brad
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

179 lei
+ tva

Cod produs: CM2022

Dorintă
de Ajun

,



• Vin roșu Fetească Neagră, Caloian, Crama Oprișor, 75 cl
• Ceai roiboos și portocale în borcan de sticlă – Sănătate, 50 g
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, ambalată în cutie craft cu banderolă personalizabilă, 5 
bucaţi, 120 g
• Miere de tei bio, 350 g
• Tabletă de ciocolată belgiană premium cu pepperoncino, 100 g
• Mască din material textil și filtru – cu certificate de conformitate
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

179 lei
+ tva

Cod produs: CM2023

Crăciun
de neuitat



Deliciul de la ora 5

• Vin rose sec Cuvee Alexis, Cramele 
Avincis 75 cl

• Biscuiţi umpluţi cu cremă de 
caramel din lapte și glazuraţi cu 5 
tipuri de ciocolată belgiană (ciocolată 
neagră, ciocolată albă, ciocolată și 
căpșuni, ciocolată și portocale, 
ciocolată  și lămâie), 5 biscuiţi in 
cutie, 300 g

• Ceai Rooibos Turtă Dulce (ceai 
Rooibos și portocale, cardamom, 
scorţișoară, piper roz), 50 g

• Decoraţiune pentru bradul de 
Crăciun, lucrată din lut și pictată 
manual– Spiriduș 

• Cutie pentru cadou din carton, 
decorată cu panglică asortată

179 lei
+ tva

Cod produs: CM2025



• Vin roșu Negru de Ceptura, crama Ceptura 75 cl
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, ambalată în cutie craft cu banderolă personalizabilă, 5 
bucaţi, 120 g
• Pateu cu carne de fazan, 120 g
• Pateu cu carne de cerb, 120 g
• Crackers cu ierburi aromatice, 100 g
• Suport pentru telefon din lemn, personalizabil
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun

198 lei
+ tva

Cod produs: CM2019

Cutie
cu magie



• Vin rosé Domnul de Rouă, cramele 
Avincis, 75 cl
• Cozonac pufos cu umplutură de nucă și 
cacao, 350 g
• Sirop artizanal de muguri de brad (cu 
sau fără zahăr), 200 ml
• Ceai din plante de la munte (muguri de 
brad, muguri de pin, cimbrișor sălbatic, 
flori de soc, afine, merișoare, zmeură, 
coacăze negre, cătină, măceșe) 40 g
• Zacuscă artizanală cu vinete, 250 g
• Dulceaţă de afine, 200 g
• Turtă dulce aromata și glazură de 
lămâie, 150 g
• Ciocolată de casă, neagră cu nuci, 150 g
• Caramele moi cu seminţe de floarea 
soarelui, 100 g
Nuga cu nuci, 100 g
• Căsuţă de lut, lucrată și pictată manual, 
replică după o casă tradiţională (diverse 
modele)
• Coș pentru cadou de răchită, folie de 
celofan profesională, panglică asortată

229 lei
+ tva

Cod produs: CM2026

Belșug de
sărbătoare



• Vin rose Corocova, 75 cl

• Praline artizanale premium și discuri 
de ciocolată belgiană cu zmeură 
liofilizată, 100 g

• Karamel cu sare de salină, 200 g

• Pricomigdale crocante, 100 g

• Clopoţel de porţelan pictat manual 
cu aur coloidal

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

236 lei
+ tva

Cod produs: CM2024

Clinchet de Crăciun



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

 www.egoodies.ro
cristina@egoodies.ro 

0740.056.992

Comandă până pe 15 noiembrie și ai 

TRANSPORTUL GRATUIT
(transportul gratuit se referă la o singură destinație /comandă,

comanda minimă este de 1000 lei + TVA

și de cel puțin 10 pachete de același fel)


