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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!

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 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 cadou-
rilor.

Comandă până pe 15 noiembrie și ai TRANSPORTUL GRATUIT
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA si de cel puțin 10 pachete de același fel)

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 2021.





• Nuci Domnești  - nuci cu glazură de ciocolată, 180 g
• Duo delicios - baton ciocolată de casă cu vanilie și baton ciocolată de casă cu cacao, 2 x 80 g
• Turtă dulce artizanală cu miere, decorată manual, 60 g
• Cutie pentru cadou cu panglică asortată și tag personalizabil cu logo (dimensiuni cutie: 
12x12x10 cm)

59 lei
+ tva

Cod produs: CM2101

Vis de iarnă



• Cană din porțelan, 400 ml
• Bomboane cu glazură din ciocolată cu diverse umpluturi, ambalate individual, 100 g
• Turtă dulce artizanală cu miere, decorată manual, 2 buc x 30 g
• Condimente pentru vin fiert, 30 g
• Cutie pentru cadou cu panglică asortată și tag personalizabil cu logo (dimensiuni cutie: 
12x12x10 cm)

59 lei
+ tva

Cod produs: CM2102

Căldura
Crăciunului



Bambus
fermecat

• Cutie din bambus cu capac din 
sticlă, personalizabilă cu logo și 
text (dimensiuni cutie: 14 x 14 x 
7,5 cm)

• Bomboane cu glazura din 
ciocolată, diverse umpluturi, 
ambalate individual, 200 g

66 lei
+ tva

Cod produs: CM2103



• Dulceață de caise cu levănțică, 200 g
• Bomboane cu glazura din ciocolată, diverse umpluturi, ambalate individual, în cutie cra� 
cu banderolă personalizabilă, 100 g
• Biscuiţi artizanali cu unt, 100 g
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, model stea roșie, 60 g
• Cutie pentru cadou din carton cra� cu banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

69 lei
+ tva

Cod produs: CM2104

Esenţe de amintiri



Crăciun creativ

• 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)

• Rețetă pentru preparat turtă dulce 
– personalizabilă cu text și logo

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

76 lei
+ tva

Cod produs: CM2005



• Borcan de sticlă festiv cu turtă dulce artizanală decorată manual și bezele crocante 
(volum borcan: 0,5l, 4 bucăți turtă dulce, 50 g bezele)
• Cutie pentru cadou din carton cra�, banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

77 lei
+ tva

Cod produs: CM2105

Borcanul
cu minuni



Gustul
Crăciunului

• Vin roșu Cabernet Sauvignon, Măiastru, Crama Oprișor, 250 ml
• Cozonac rotund împletit, cu umplutură de nucă și cacao, 600 g
• Bomboane cu glazură din ciocolată, diverse umpluturi, ambalate individual în cutie 
cra� cu banderolă personalizabilă, 100 g
• Decorațiune din lemn pictată manual, model brad (h: 18 cmv)
• Cutie pentru cadou din carton cra� cu panglică de satin asortată și tag personalizabil

79 lei
+ tva

Cod produs: CM2106



Arome de odinioară

• Șerbet artizanal de coacăze negre, 
200 g
• Bezele de sărbătoare în cutie cra� 
cu fereastră, 3 buc
• Biscuiţi crinkle cu cacao, 100 g 
• Turtă dulce glazurată, diverse 
forme, 5 buc, 100 g – produs social
• Decorațiune pentru bradul de 
Crăciun - beteală
• Cutie pentru cadou din carton 
cra�, banderolă personalizabilă cu 
motive de Crăciun

79 lei
+ tva

Cod produs: CM2107



• Ceai roiboos și portocale în borcan de sticlă – Sănătate, 50 g
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
• Fursecuri steluță cu zahăr și scorțișoară, 150 g – produs social
• Tabletă de ciocolată de casă cu nuci în plic personalizabil de carton, 250 g
• Cutie pentru cadou din carton cra� cu panglică de satin asortată și tag personalizabil

86 lei
+ tva

Cod produs: CM2108

Epistolă
de Crăciun



• Vin Cabernet Sauvignon & Merlot, Corcova, 187 ml
• Turtă dulce artizanala decorată manual, ambalată în cutie cra� cu banderolă personaliz-
abilă, 4 bucăţi
• Bezele de sărbătoare, 50 g
• Fursecuri fragede cu zahăr și nucă, 150 g – produs social
• Cutie pentru cadou din carton cra� cu panglică de satin asortată și tag personalizabil

86 lei
+ tva

Cod produs: CM2109

Crăciun de poveste



• Fursecuri steluță cu zahăr și
scorțisoară, 150 g – produs social

• Fursecuri fragede cu zahăr și nucă,
150 g – produs social

• Turtă dulce cu miere, decorată
manual, model brad, 50g

• Clopoțel ceramic modelat și pictat
manual, h: 5 cm

• Cutie pentru cadou din carton
cra�, banderolă personalizabilă cu
motive de Crăciunprodus social

89 lei
+ tva

Cod produs: CM2110

Suflet de Crăciun



• Vin organic rosé, Domeniul Bogdan, 750 ml
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
• Ciocolată de casă cu cacao ambalată în straie de om de zăpadă, 100 g
• Bulgări de zăpadă cu cocos în cutie cu etichetă personalizabilă, 200 g
• Bomboane cu glazura din ciocolată, diverse umpluturi, ambalate individual, 100 g
• Cutie pentru cadou din carton cra� cu panglică de satin asortată

89 lei
+ tva

Cod produs: CM2111

Cutie
cu magie



• Borcan de sticlă cu bomboane cu 
glazură din ciocolată, diverse 
umpluturi, ambalate individual 
(volum borcan: 0,5 l, 200 g bombo-
ane). Produs personalizabil cu logo 
și text

• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 
180 g

• Prajitură cu foi napolitane și cremă 
caramel,  200 g

• Turtă dulce cu miere, decorată 
manual, model om de zăpadă, 60g

• Bezea în formă de brad

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

89 lei
+ tva

Cod produs: CM2112 Savori aromate



• 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 – căsuţă traditională din lut
 
• Cutie pentru cadou din carton 
cra�, cu sfoară, creangă de brad și 
tag de carton personalizabil

96 lei
+ tva

Cod produs: CM2006

Răsfăţul boierilor



• Vin roșu Cabernet Sauvignon Vila Dobrușa, crama Avincis, 750 ml
• Ciocolată de casă cu cacao ambalată în straie de om de zăpadă, 100 g
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
• Fursecuri cu cocos ambalate în cutie cra�, 200 g
• Prune Aristocrate - prune cu glazură de ciocolată, în cutie cu etichetă personalizabilă, 
200 g
• Cutie pentru cadou din carton cra�

99 lei
+ tva

Cod produs: M2113

Ajutoarele lui
Moș Crăciun



• Vin roșu Cabernet Sauvignon Vila Dobrușa, crama Avincis, 750 ml
• Fursecuri fragede cu zahăr și nucă, 150 g – produs social
• Ciocolată de casă cu cacao ambalată în pungă cra� - model ren, 100 g  
• Turtă dulce cu miere, glazurată, personalizabilă cu logo, ambalată în cutie cra� cu fundă 
asortată, 100 g
• Cutie pentru cadou din carton cra� și panglică de satin asortată

99 lei
+ tva

Cod produs: CM2114

Savori de
sărbători



• Vin roșu Cabernet Sauvignon, Vila Dobrușa, cramele Avincis, 750 ml
• Tabletă de ciocolată de casă cu nuci în plic de carton personalizat, 250 g
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
• Condimente pentru vin fiert în borcan de sticlă – Bucurie, 50 g
• Prajitură cu foi de napolitane și cremă caramel, 200 g
• Cutie pentru cadou din carton cra�

99 lei
+ tva

Cod produs: CM2115

Gânduri de sărbători



• Cană de porțelan cu motive de Crăciun, 400 ml
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
• Borcan cu ciocolată caldă albă butoni, 50 g – Bucurie
• Bezele de sărbătoare în cutie cra� cu fereastră
• Turtă dulce artizanală, decorată manual, diverse modele, 2 buc
• Cutie pentru cadou din carton cra�, banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

110 lei
+ tva

Cod produs: CM2116

Trusa lui Moș Crăciun



Căsuţa
din povești

• Căsuță modelată manual din lut – suport lumânare – produs social
• Turtă dulce cu miere, decorata manual, 3 buc x 30 g
• Folie profesională din celofan, fundă de satin asortată

112 lei
+ tva

Cod produs: CM2117



Crăciunul acasă

• Chec cu fructe confiate, 200 g – 
produs social
• Ciocolată de casă albă cu smochine, 
100 g
• Sirop de caise cu levanțică, 300 ml, 
• Turtă dulce decorată manual, în 
formă de stea, personalizabilă cu 
logo, 100 g – produs social
• Ciocolată de casă cu cacao amba-
lată în straie de om de zăpadă, 100 g
• Cutie pentru cadou din carton 
cra� cu banderolă personalizabilă 
cu motive de Crăciun

116 lei
+ tva

Cod produs: CM2118



•  Dulceață de Crăciun cu pere, smochine și anason, 200 g
•  Turtă dulce cu miere - carte poștală, personalizată în plic de carton personalizabil, 100 g
•  Ciocolată caldă cu aromă de portocale, 150 g
•  Biscuiți artizanali cu unt, 100 g
•  Fursecuri cu cocos, 200 g
•  Cutie pentru cadou din carton cra� cu banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

119 lei
+ tva

Cod produs: CM2119

Clinchet
de Crăciun



•  Turtă dulce artizanală, decorată manual, ambalată în cutie cra� cu banderolă personaliz-
abilă, 4 buc 
•  Marmeladă de grapefruit roz, 190 g
•  Biscuiţi crinkle cu cacao, 100 g
•  Fursecuri fragede cu fructe confiate 150 g – produs social
•  Acadea modelată manual din pastă de zahăr

119 lei
+ tva

Cod produs: CM2120

Darul elfilor



•  Ceai roiboos și portocale în borcan de sticlă – Sănătate, 50 g
•  Condimente pentru vin fiert în borcan de sticlă – Bucurie, 50 g
•  Butoni din ciocolată în borcan de sticlă – Energie, 50 g
•  Fursecuri steluță cu zahăr și scorțisoară, 150 g – produs social
•  Turtă dulce, decorată manual, în formă de brad, personalizabilă cu logo, 100 g – produs 
social
•  Cutie pentru cadou din carton cra� cu banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

122 lei
+ tva

Cod produs: M2121

Urări de sărbători





•  Sare de baie cu plante medicinale si antistres, salina Praid, săculeţ de 1 kg cu scafă din 
lemn pentru dozare
•  Ceai roiboos și portocale în borcan de sticlă – Sănătate, 50 g
•  Bomboane cu glazură din ciocolată, diverse umpluturi, ambalate individual în cutie de 
carton cra� cu banderolă personalizabilă, 100 g
•  Turtă dulce glazurată, diverse forme, 5 buc, 100 g – produs social
Lumânare parfumată cu aromă de scorţișoara
•  Cutie pentru cadou din carton cra� cu banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

129 lei
+ tva

Cod produs: CM2122

Secretul
Moșului



• Vin roșu Domnul de Rouă, cramele 
Avincis, 750 ml

• Paste artizanale fără ou, 400 g

• Dulceață de ceapă, 200 g

• Dulceață de ardei iute, 200 g

• Ulei de floarea-soarelui presat la 
rece cu ierburi aromatice, 250 ml

• Turtă dulce decorată manual în 
formă de brad, cu logo, 100 g 
– produs social

• Cutie pentru cadou din carton cra�

136 lei
+ tva

Cod produs: CM2123

Crăciun artizanal



Povești pe prispă
•  Vin roșu Cabernet Sauvignon Vila Dobrușa, crama Avincis, 750 ml
•  Cozonac artizanal cu umplutură de cacao și nucă, în castron smălțuit din ceramică - 
produs social
•  Turtă dulce cu miere și glazură de lămâie, 150 g
•  Căsuţă de lut, lucrată și pictată manual, replică după o casă tradiţională (diverse modele)
•  Cutie pentru cadou din carton cra� cu banderolă personalizabilă cu motive de Crăciun

139 lei
+ tva

Cod produs: CM2124



• Cozonac artizanal cu umplutură de 
cacao și nucă, în castron din 
ceramică smălțuit - produs social

• Turtă dulce artizanală cu glazură 
de lamâie, 150 g

• Ceai din plante de la munte, 20 g

• Clopoțel modelat și pictat manual

139 lei
+ tva

Cod produs: CM2124A

Crăciun de neuitat



•  Vin roșu Cabernet Sauvignon, Vila Dobrușa, cramele Avincis, 750 ml
•  Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, în cutie cra� cu banderolă
personalizabilă, 16 buc, 180 g
•  Ciocolată caldă cu aromă de portocale, 150 g
•  Turtă dulce cu glazură de vanilie, 180 g
•  Brad din lemn, pictat manual, h 16 cm
•  Cutie pentru cadou din carton cra�

149 lei
+ tva

Cod produs: CM2125

O, brad cochet!



•  Vin roșu Cabernet Sauvignon, Vila Dobrușa, cramele Avincis, 750 ml
•  Turtă dulce cu glazură de vanilie, în cutie de carton cra�, 180 g
•  Cană ceramică, model inspirat din arta populară tradițională, volum 200 ml
•  Clopoțel din ceramică, model inspirat din arta populară tradițională
•  Condimente pentru vin fiert, 30 g
•  Cutie pentru cadou din carton cra� și panglică de satin asortată

149 lei
+ tva

Cod produs: CM2126

Suflet
de artist



Crăciunul
artizanilor

•  Vin rosé sec Cuvée Alexis, Cramele Avincis, 750 ml
•  Cremă onctuoasă de caramel sărat cu anason, 250 g
•  Fursecuri fragede cu zahăr și nucă, 150 g – produs social
•  Praline artizanale premium, 100 g 
•  Decoraţiune în formă de brad, lucrată manual cu lână naturală și brad
•  Cutie pentru cadou din carton cra� și panglică de satin asortată

199 lei
+ tva

Cod produs: CM2127



•  Vin spumant Dor Brut, Bostăvan, 750 ml
•  Praline artizanale premium, discuri de ciocolată belgiană cu zmeură liofilizată și 
portocală confiată învelită în ciocolată, 150g
•  Fursecuri steluță cu zahăr și scorțișoară  150 g – produs social
•  Coroniţă de Crăciun din lemn, pictată manual
•  Cutie pentru cadou din carton cra�

199 lei
+ tva

Cod produs: CM2128

Dar cu har



•  Vin roșu Fetească Neagră, Nomad, Aurelia Vișinescu, 750 ml
•  Cafea de origine Santo Domingo organic, Bio 100%, 250 g
•  Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, în cutie cra� cu banderolă
personalizabilă, 16 buc, 180 g
•  Brad din ceramică, modelat si pictat manual, cu suport din lemn, 18 cm
•  Cutie pentru cadou din carton cra�

229 lei
+ tva

Cod produs: CM2129

Brăduleţ, brăduţ drăguţ



Dorinţă
de Ajun

•  Set pentru cocktail cu shaker 500 ml, pahar gradat şi sită din oţel inoxidabil
•  Gin din flori de soc, Kaspers, 500 ml
•  Ciocolată de casă cu cacao ambalată în straie de om de zăpadă, 100 g
•  Cutie cadou premium, personalizabilă cu logo prin aplicare de timbru sec și folio (min. 
100 buc)

249 lei
+ tva

Cod produs: CM2130



O, brad �umos!



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

www.egoodies.ro
info@martasgift.ro

0720 263 076

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)

www.egoodies.ro/martasgift/

Adresa:
Aleea Perisoru nr. 5A, sector 3, București




