Paște
2020

Comandă până pe 1 aprilie și ai

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA,
cu livrare la o singură destinație)

Comanda minimă pentru același tip de pachet este de 10 bucăți.

Care sunt beneficiile tale?
Produse de calitate, atent selecţionate. Am degustat, am triat, apoi am degustat din nou și abia apoi am ales, ca tu să poţi fi sigur
că oferi cele mai bune cadouri posibile. În ele, vei găsi produse dichisite, preparate cu atenţie și migală de către artizani pasionaţi.
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 garanţia că nu le vei găsi nicăieri altundeva.
Posibilitatea de personalizare. Marta’s Gift te ajută să întărești nu doar relaţii, ci și propriul brand. Personalizează-ţi cadoul cu
logoul și mesajul dorite!
Timp câștigat. Ne ocupăm de livrarea cadourilor direct către destinatari, unde și când vrei tu, organizându-ne producţia astfel
încât să trimitem produsele cât se poate de proaspete. Astfel, nu mai e nevoie să îţi aglomerezi biroul sau să îţi baţi capul cu logistica
extrem de complicată a livrării cadourilor.
În plus, poţi să folosești produsele prezentate în acest catalog pentu a crea propriul tău cadou.
Serviciul de personalizare a cadoului cu logoul firmei sau cu mesajul dorit este tarifabil cu 5 lei + TVA/cadou.
Comanda cadourilor personalizate se poate realiza până la data de 1 aprilie 2020.

Paște Dulce

49 lei
+ tva

• Biscuiţi artizanali cu unt, 100g
• Ciocolată de casă cu nuci, 100g
• Lumânare în formă de ou în găletușă
metalică
• Cutie de carton cu panglică de satin
asortată 12x12x10 cm (L, l, h)

Cod produs: PM2001

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Cadou Dulce

86 lei
+ tva

• Mendiants - discuri de ciocolată cu
fructe uscate, 100g
• Biscuiti artizanali fragezi cu cacao –
2 buc, 165g
• Turtă dulce decorată manual, 40g
• Lumânare în formă de ou
• Coș de răchită
• Folie de celofan profesională și panglică
de satin asortată

Cod produs: PM2002

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Comoara din grădină

99 lei
+ tva

• Mendiants - discuri de ciocolată cu
fructe deshidratate și nuci, în pungă de
hârtie craft în formă de iepure, 65g
• Biscuiţi cu unt și gem de fructe de
pădure, 110g
• Prăjitură în formă de morcov cu
fondant, pandișpan și ganache de ciocolată, în vas de plastic și cutie craft cu
fundă asortată din satin
• Dulceaţă de morcov, 220g
• Cutie craft cu banderolă personalizabilă, 21x15,5x10 cm (L, l, h)
Cod produs: PM1907

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paște tradiţional

110 lei
+ tva

• Vin roșu Cabernet Sauvignon Vila Dobrușa,
Cramele Avincis, 750ml
• Cozonac artizanal în tăviţă de lemn, cu
umplutură din belșug de cacao și rahat, 500g
• Ciocolată albă de casă cu merișoare, 100g
• Șervet de masă textil cu modele tradiţionale
• Ou natural încondeiat
• Cutie craft cu capac și banderolă personalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)
Cod produs: PM2003

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Bunătăţi românești

110 lei
+ tva

• Sirop natural de păpădie, 250ml
• Dulceaţă de afine de pădure, 200g
• Tabletă de ciocolată artizanală cu fructe
uscate, personalizabilă, 80g
• Biscuiţi fragezi cu portocale, 100g
• Turtă dulce glazurată manual, 60g
• Cutie pentru cadou din carton natur
premium cu panglică asortată, personalizabilă cu logo/text pe cartonaș prins de
panglică

Cod produs: PM2004

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paște jucăuș

119 lei
+ tva

• Mendiants - discuri de ciocolată cu fructe
deshidratate și nuci, în pungă de hârtie
craft în formă de iepure, 65g
• Dulceaţă de morcov, 220g
• Caramele moi cu seminţe de floarea
soarelui, 100g
• Biscuiţi cu ovăz și ciocolată, 100g
• Suport pentru ou din porţelan pictat
manual cu motive de primăvară, cu lumânare în formă de ou
• Cutie pentru cadou din carton natur
premium cu panglică asortată, personalizabilă cu logo/text pe cartonaș prins de
panglică
Cod produs: PM2005

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paștele cunoscătorilor

110 lei
+ tva

• Praline artizanale premium asortate, 16
bucăţi, din care două personalizabile,
180g
• Biscuiţi cehești - fragezi și aromaţi (cu
cacao, nuci, cuișoare), 130g
• Buchet lavandă naturală, uscată
• Cutie craft cu banderolă personalizabilă, 21x15,5x10 cm (L, l, h)

Cod produs: PM1913

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paște artistic

120 lei
+ tva

• Ceai de plante - amestec de vară (iarbă de
lămâie, frunze de mure, verbină, roiniţă,
floare de nemţișor și petale de floarea-soarelui), 50g
• Miere cremă/tartinabilă, 200g
• Biscuiţi artizanali cu bucăţi de ciocolată,
100g
• Suport pentru ou din porţelan pictat
manual cu motive de primăvară, cu lumânare în formă de ou
• Cutie natur cu banderolă personalizabilă,
21x15,5x10 cm (L, l, h)
Cod produs: PM2006

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Delicii românești

129 lei
+ tva

• Ulei de floarea-soarelui presat la rece cu busuioc, 200ml
• Mendiants - discuri de ciocolată cu fructe
deshidratate și nuci, în cutie craft cu banderolă
personalizabilă – Jolly Roundies, 100g
• Zacuscă de vinete artizanală, 250g

• Muștar artizanal cu vin alb, Gourmandia, 200g
• Biscuiţi fragezi săraţi, 100g
• Căsuţă din lut modelată și pictată manual –
replică după o casă traditională din Maramureș
• Cutie pentru cadou din carton natur premium
cu panglică asortată, personalizabilă cu logo/text pe cartonaș prins de panglică
Cod produs: PM2007

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Rafinament de Paște

144 lei
+ tva

• Vin rose sec Cuvée Alexis, Cramele
Avincis, 750ml
• Praline artizanale premium în formă de
ouă, 100g
• Ceai Roiboos amestec de vară, cu albăstrele și petale de floarea-soarelui, 50g
• Decoraţiune de Paște (ou din polistiren)
produs social
• Cutie pentru cadou din carton natur
premium cu panglică asortată, personalizabilă cu logo/text pe cartonaș prins de
panglică
Cod produs: PM2008

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paște ca-n străbuni

149 lei
+ tva

• Vin roșu, Merlot&Cabernet, Cramele
Avincis, 75 cl
• Pască tradiţională cu umplutură de
brânză de vaci și stafide, coaptă în vas de
ceramică neagră, greutate netă 400g,
diametru vas 17 cm
• Ciocolată artizanală cu cacao și nucă,
150g
• Ou de găină încondeiat manual
Șerveţel pătrat din bumbac, cu dantelă,
30X30 cm
• Cutie craft cu capac și banderolă personalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)
Cod produs: PM1910

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Visul condeiului

149 lei
+ tva

• Vin roșu Caloian, Crama Oprișor, 75 cl
• Cozonac tradiţional cu umplutură de
nucă, cacao și rahat, copt în vas de ceramică neagră, greutatea netă 400 gr,
diametru vas 17 cm
• Ou încondeiat în suport de ceramică
neagră, h 12cm
• Șerveţel dreptunghiular din bumbac,
culoare natur, cu ţesături decorative,
40X17 cm (L, l)
• Cutie craft cu capac și banderolă personalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)
Cod produs: PM1915

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Paște șic

176 lei
+ tva

• Cană de ceramică modelată și pictată
manual, volum 200ml
• Ceai alb premium Nights in Paris, 50g
• Mendiants asortaţi în cutie elegantă,
120g
• Turtă dulce decorată manual, 40g
• Decoraţiune de Paște (ou din polistiren),
produs social
• Cutie natur cu banderolă personalizabilă, 21x15,5x10 cm (L, l, h)

Cod produs: PM2009

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

Delicatese de Paște

189 lei
+ tva

• Cafea măcinată cu aromă de Irish Cream - Littles, 100g
• Tabletă de ciocolată albă artizanală cu zmeură liofilizată, 100g
• Meliniș de trandafiri – delicatesă din petale de
trandafiri, creată printr-o metodă unică de preparare
lentă, la temperaturi sub 35 ˚C, care păstrează proprietăţile fructelor, le intensifică parfumul lor natural și le
conferă o savoare cu totul aparte, 250ml
• Meliniș de pere - delicatesă din fructe crude în miere,
creată printr-o metodă unică de preparare lentă, la
temperaturi sub 35 ˚C, care păstrează proprietăţile
fructelor, le intensifică parfumul lor natural și le conferă o savoare cu totul aparte, 250ml

• Iepure din porţelan pictat manual
• Cutie pentru cadou din carton natur premium cu
panglică asortată, personalizabilă cu logo/text pe
cartonaș prins de panglică
Cod produs: PM2010

www.egoodies.ro T: 0734 163 535

SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL
www.egoodies.ro
info@martasgift.ro
0734.163.535

Comandă până pe 1 aprilie și ai

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA,
cu livrare la o singură destinație)

Comanda minimă pentru același tip de pachet este de 10 bucăți.

