
Paște



Comandă până pe 25 MARTIE și ai 

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

cu livrare la o singură destinație)

Comanda minimă pentru același 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 produse 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 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.

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 25 MARTIE 2023.



Rilă Iepurilă

• Vin roșu Corcova, 200ml
• Paleuri cu cremă de cacao, 130g
• Halviță cu alune și ciocolată, 150g
• Caramele moi cu semințe de floarea 
soarelui, 100g

• Turtă dulce în formă de iepure, 30g
• Cutie de carton craft, personalizabilă cu 
logo și text

—  cod produs: MP2301  —

99lei
+ tva



Surpriză cu morcovi

• Dulceață de morcovi, 200g – produs social
• Fursecuri de cocos cu glazură de ciocolată, 
200g
• Nuci cu cremă de cacao, 130 g
• Ciocolată albă de casă, cu caise în straie de 
Paște, 100g 

• Biscuit decorat cu pastă de zahăr, în formă 
de morcov, 30g
• Cutie de carton craft, personalizabilă cu 
logo și text

—  cod produs: MP2302  —

110lei
+ tva



Paște jucăuș

• Vin roșu, bio, Domeniul Bogdan, 700ml
• Cozonac traditional premium, cu nucă, 
cacao și rahat ăn tăviță de bambus, 500g
• Turtă dulce decorată cu pastă de zahăr, în 
formă de ou, 150g

• Biscuit decorat în formă de iepure, 30g
• Cutie de carton craft, personalizabilă cu 
logo și text

—  cod produs: MP2303  —

149lei
+ tva



Epistolă de Paște

• Vin roșu, sec, Merlot, Vinarte, 700ml
• Turtă dulce carte poștală, personalizabilă 
cu logo și text, în plic de carton craft, 150g – 
produs social
• Bomboane de cocos cu umplutură de 
fructe de pădure, cu aromă de fistic, în tub 
transparent, 150g 

• Brioșă cu cacao, 30g – produs social
• Brioșă cu bucăți de ciocolată, 30g – produs 
social
• Biscuit cu glazură din pastă de zahăr, în 
formă de iepure, 30g
• Cutie de carton craft cu panglică asortată, 
personalizabilă cu tag

—  cod produs: MP2304  —

149lei
+ tva



Bunătăți de Paște

• Vin roșu, sec, Fetească Neagră, Domeniile 
Franco-Române, bio, 700ml
• Tabletă de ciocolată neagră, premium, în 
formă de ou, cu cremă de caramel sărat, 100g 
• Biscuiți cu unt, forme diferite, de Paște 
(iepure, ou, pui), 150g – produs social

• Turtă dulce personalizabilă cu logo, în cutie 
craft cu banderolă, 100g
• Lumînare cu suport de lemn
• Cutie de carton craft cu panglică asortată, 
personalizabilă cu tag

—  cod produs: MP2305  —

179lei
+ tva



Paște tradițional

• Vin roșu, Easy Red, Liliac, 700ml
• Cozonac tradițional cu nucă, cacao și 
rahat, 1kg
• Bomboane de cocos cu umplutură de 
fructe de pădure, cu aromă de căpșune, în 
tub transparent, 150g 

• Iepure din ciocolată albă, premium, 70g
• Cutie de carton craft cu sticker 
personalizabil

—  cod produs: MP2306  —

189lei
+ tva



Cadou încondeiat

• Vin roșu, Fetească neagră, bio, Domeniile 
Franco-Române, 700ml
• Ou natural de găină, încondeiat, tradițional 
(din zona Moldovei), în șervet de bumbac
• Cozonac tradițional cu nucă, cacao și rahat, 
500g
• Bomboane de cocos cu umplutură de 

fructe de pădure, în tub transparent, 150g 
• Turtă dulce decorată manual, în formă de 
ou, 2 buc x 30g
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2307  —

199lei
+ tva



Paște cu poveste

• Vin roșu, Cabernet Sauvignon, Caii de la 
Letea, Volumul II, Sarica Niculițel
• 3 ouă din ciocolată premium, cu aromă de 
lămâie, cu ciocolată cu lapte și albă, 
decorate cu fructe confiate
(ananas, papaya, merisor ) și fructe liofilizate 
(căpșuni și zmeură), 160g 

• Biscuiți cu unt, forme diferite de Paște 
(iepure, ou, pui), 150g – produs social
• Turtă dulce personalizabilă, în cutie craft, 
100g
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2308  —

219lei
+ tva



Cadou cu pască

• Vin roșu, Fetească Neagră, Budureasca 
Premium, 700ml
• Pască artizanală cu brânză și stafide, 500g 
(termen de valabilitate 15 zile)
• Mix de dulciuri în cutie rotundă, 
transparentă – fursecuri cu cocos, bomboane 
din biscuiți, bomboane cu cocos, 250g

• Ou încondeiat în ou din ceramică neagră
• Ștergar cu motive tradiționale
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2309  —

219lei
+ tva



Paște premium

• Vin roșu, sec sau demisec de mure, 700ml
• Praline premium, din ciocolată belgiană, o 
pralină poate fi personalizată cu logo, 10buc
• Pricomigdale crocante – produs social, 
100g
• Mini tablete de ciocolată neagră cu cafea 
arabica (ambalate individual), 80g

• Biscuit decorat cu pastă de zahăr, în formă 
de iepure, 30g
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2313  —

229lei
+ tva



Paște modern

• Vin roșu, Merlot, Domeniile 
Franco-Române, 700ml
• Tabletă din ciocolată belgiană premium, 
neagră sau cu lapte, cu fructe confiate și nuci 
și felicitare din ciocolată albă, personalizabilă 
cu logo și text, 150g
• Cafea proaspăt prăjită (boabe sau 
măcinată), espresso, 250g

• Kit de plantare, creson, în cofraj de ouă (4 
mini ghivece de teracotă, 4 pastile de turbă, 
4 pliculețe cu semințe)
• Decorațiune 3D - iepure și ouă de Paște
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2310  —

239lei
+ tva



Paște rafinat

• Vin roșu, sec, Bauer
• Praline artizanale premium cu figurine de 
Paște, 150g
• Cremă onctuoasă de caramel sărat, 200g
• Pricomigdale crocante, 150g – produs 
social

• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2311  —

266lei
+ tva



Paște șic

• Vin de zmeură – produs artizanal deosebit, 
700ml (alte sortimente: Vin de mure, sec sau 
demisec)
• Chec artizanal de ciocolată cu decor de 
Paște din pastă de zahăr, 1kg (termen de 
valabilitate 10 zile)
• Cafea italiană, măcinată, în cutie metalică, 
250g

• Biscuit decorat cu pastă de zahăr, în formă 
de iepure, 30g
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai puțin 
de 500 de bucăți, personalizabilă full print 
pentru mai mult de 500 bucăți)

—  cod produs: MP2312  —

299lei
+ tva



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL
www.egoodies.ro/martasgift/

Cristina – cristina@egoodies.ro
Tel: 0723 434 294

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

Comandă până pe 25 MARTIE și ai 

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

cu livrare la o singură destinație)

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


