Crăciun 2019

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
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA si de cel putin 10 pachete de acelasi 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!

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 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 noiembrie 2019.
Dacă dorești să incluzi în pachetul-cadou o felicitare cu mesaj personalizat, poți alege un model din paginile de final ale acestui catalog.
Pentru mai multe modele de felicitări, contactează-ne!

Căldura
Crăciunului

42 lei
+ tva

Cod produs: CM1901

• Turtă dulce decorată manual, 3 buc, 40 gr
• Mănuși cu funcție touchscreen, culoare roșie, mărime universală
• Decorațiune din batoane de scorțișoară
• Cutie cra cu fereastră decorată cu fundă asortată și tag personalizabil cu logo

Aromele
Crăciunului

• Cană din ceramică neagră,
lucrată manual, înalțime 10 cm,
diametrul 9 cm
• Punguță mix condimente
pentru vin fiert cu baton de
scorțișoară si fundă din satin
asortată, 30g
Turtă dulce cu miere decorată
manual, 2 buc, 30 gr
• Ornament din lemn gravat cu
motive de Crăciun
• Cutie cra cu fundă din satin
sortată, 12x12x10 cm

49 lei
+ tva

Cod produs: CM1902

Vis de
Iarnă

55 lei
+ tva

Cod produs: CM1937

• Glob de sticlă cu agățătoare, diametrul 8 cm
• Aranjament din floare de bumbac, crenguțe de brad, anason,
cuișoare
• Cutie cra cu fereastră cu fundă asortată și tag personalizat cu
logo

Borcanul
cu minuni

56 lei
+ tva

• Turtă dulce decorată manual, 7 buc, aprox. 100 gr
• Borcan cu capac din sticlă, 300 ml, cu funda din satin asortată
• Cutie cadou tip căsuță, cu mânere textile, 12x12x12 cm, tag personalizabil

Cod produs: CM1903

Crăciun ca-n străbuni

56 lei
+ tva

Cod produs: CM1904

• Turtă dulce decorată manual, 2 buc, 50 gr
• Acadea din ciocolată artizanală, personalizabilă cu text și/sau logo, 25 gr
• Caramele moi cu semințe de floarea soarelui, 100 gr
• Trăistuță cu șnur din material acrilic roșu, cu țesături decorative,
lungime 18 cm, latime 16 cm

• Dulceață de mure artizanală
cu anason și scorțișoară, 200 gr
• Turtă dulce cu miere decorată
manual, 3 buc, 45 gr
• Biscuiți scoțieni cu unt, 100 gr
• Biscoi cu merișoare si migdale, 100 g
• Cutie pentru cadou decorată
cu sfoară, creangă de brad și tag
din lemn personalizabil

66 lei
+ tva

Cod produs: CM1941

Momente dulci

Savori de
sărbători

75 lei
+ tva

Cod produs: CM1942

• Vin roșu, Cabernet-Syrah, J.P. Chenet, 25 cl
• Biscuiți cu unt ambalați în pungă cra - model ren, cu fundă roșie și tag personalizabil, 50 gr
• Mini cozonac artizanal cu umplutură de cacao, rahat si nucă, cu banderolă personalizabilă, 150 gr
• Biscuit artizanal cu unt în formă de mănușă, decorat cu pastă de zahăr, 40 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag din lemn personalizabil

• Dulceață artizanală de
corcodușe și scorțișoară, 190 gr
• Turtă dulce berlineză (miere,
unt, ciocolată, migdale, lămâie),
100 g
• Biscuiți crocanți cu ghimbir,
100 gr
• Figurină din lut - Moș Crăciun,
lucrată și pictată manual, h 14
cm
• Cutie pentru cadou decorată
cu sfoară, creangă de brad și tag
din lemn personalizabil

86 lei
+ tva

Cod produs: CM1908

Crăciunul artizanilor

Steaua
sus răsare

87 lei
+ tva

Cod produs: CM1905

• Prosseco brut Montelvini, 375 ml
• Ciocolată neagră de casă cu fistic, 120 gr
• Turtă dulce cu miere în formă de stea, personalizabilă cu logo/text, 65 gr
• Mini guguluf artizanal cu cacao, 35 gr
• Mini guguluf artizanal cu fructe de pădure, 35 gr
• Decorațiune din lut, pictată manual, în formă de brăduț, 5 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag personalizabil

• Dulceață artizanală de lapte,
200 gr
• Biscuți artizanali cu unt și
lămâie, 100 gr
• Sărățele cu susan, 150 gr
• Turtă dulce cu miere, decorată
manual, 60 gr
• Acadea din ciocolată
artizanală, personalizabilă cu
text și/sau logo, 25 gr
• Cutie pentru cadou decorată
cu banderolă cu motive de
Crăciun, personalizabilă

88 lei
+ tva

Cod produs: CM1907

Poteci de sărbători

Trusa lui
Moș Crăciun

89 lei
+ tva

Cod produs: CM1906

• Cană ceramică cu motive de Crăciun, volum 300 ml
• Mănuși cu funcție touchscreen, culoare roșie, mărime universală
• Ciocolată caldă pe băț, 30 gr (se dizolvă în lapte)
• Bezele artizanale cu unt de arahide în cutie cra cu banderolă personalizabilă, 60 gr
• Turtă dulce artizanală, decorată manual, 3 buc, aprox. 60 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag personalizabil

• Sirop artizanal din muguri de
brad, 250 ml
• Mini cozonac artizanal cu umplutură de cacao, rahat si nucă, 150 gr,
cu banderolă personalizabilă
• Turtă dulce cu miere și glazură de
lămâie, 100 gr
• Cornulețe artizanale cu rahat,
100 gr
• Decorațiune în formă de căsuță,
lucrată și pictată manual, cu
agățătoare, h 5 cm
• Trăistuță dreptunghiulară din
material acrilic roșu, cu țesături
decorative cu motive tradiționale
românești, lungime 30 cm, lățime
22 cm

93 lei
+ tva

Cod produs: CM1909

Nestemate din bătrâni

Clinchet
de Crăciun

• Clopoțel din sticlă suflat
manual, pictat cu motive de
Crăciun, desavârșit cu fundă de
organza, creangă de brad și tag
personalizabil. Baza din mdf
este personalizabilă cu logo
si/sau text. H 10 cm, diametru 8
cm
• Praline premium - aprox. 60 gr
• Cutie cra cu fereastră și
fundă asortată

95 lei
+ tva

Cod produs: CM1947

Gustul
Crăciunului

95 lei
+ tva

Cod produs: CM1910

• Cafea proaspăt prăjită și măcinată - Christmas Blend, 100 gr
• Chocolate chips cookies, 100 gr
• Ciocolată artizanală albă cu bucăţi de portocale confiate, 100 gr
• Brownie crocantă la exterior, moale și fină la interior, 100 gr
• Decoraţiune pentru bradul de Crăciun, din lut, modelată și pictată manual, h 10 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag din lemn personalizabil

• Ceai cu aromă de sărbătoare Christmas Blend, 50 gr
• Turtă dulce cu miere și
glazură de lămâie, 100 gr
Biscoi cu merișoare si migdale, 100 g
• Cană de porțelan cu model
negru/auriu, volum: 250 ml
• Decorațiune în formă de glob,
din mușchi stabilizat și ornamente, diametru 7 cm
• Cutie pentru cadou decorată
cu sfoară, creangă de brad și tag
din lemn personalizabil

96 lei
+ tva

Cod produs: CM1911

Deliciul de la ora 5

Suflet
de artist

99 lei
+ tva

Cod produs: CM1944

• Felicitare ren decupaj pentru construit și pictat, acuarele și pensulă
incluse
• Brownie crocantă la exterior, moale și fină la interior, 100 gr
• Nuga artizanală cu nuci, 100 gr
• Biscuiți artizanali cu unt , 100 gr
• Biscuit artizanal cu unt, decorat cu pastă de zahăr, 40 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun,
personalizabilă

Ajutoarele
lui
Moș Crăciun
• Vin Domnul de Rouă Roșu,
cupaj (Cabernet Sauvignon
(50%), Merlot (35%) şi Pinot Noir
(15%), Cramele Avincis, 75 cl
• Turtă dulce cu miere, decorată
manual, ambalată în cutie cra
cu banderolă personalizabilă, 4
bucați, 120 gr
• Dulceață de mure artizanală cu
anason și scorțișoară, 200 gr
• Discuri de ciocolată, semințe si
fructe deshidratate ambalate în
pungă cra - model ren, cu
fundă roșie, 65 gr
• Biscuiți scoțieni cu unt, 100 gr
• Cutie pentru cadou decorată
cu creangă de brad, sfoară și tag
personalizabil

99 lei
+ tva

Cod produs: CM1912

Secretul Moșului

99 lei
+ tva

Cod produs: CM1913

• Miere de salcâm în borcan din ceară naturală, 240 gr
• Ceai Christmas Blend în pungă cra - model Moș Crăciun, decorată cu fundă roșie, 50 gr
• Ciocolată de casă, artizanală, albă, cu portocale confiate, 100 gr
• Biscuiți scoțieni cu unt, 100 gr
• Aranjament de Crăciun - ren artizanal lucrat și pictat manual, din vas de lut și crenguțe de brad
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad si tag personalizabil

• Vin roșu, cupaj (Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (35%) şi Pinot
Noir (15%), Domnul de Rouă Roșu,
Cramele Avincis, 75 cl
• Pateu artizanal de mistreț, 313 gr
• Crackers cu ierburi aromatice,
100 gr
• Ciocolată de casă, artizanală, cu
cacao și nuci, 100 gr
• Mini cozonac cu umplutură de
cacao, rahat si nucă, cu banderolă
personalizabilă, 150 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă personalizabilă, cu
motive de Crăciun

109 lei
+ tva

Cod produs: CM1914

Cutie cu magie

Savori
picante

123 lei
+ tva

Cod produs: CM1915

• Pastramă de căprior, produs artizanal, crud-uscat, 200 gr
• Oțet balsamic din boabe de cacao, 250 ml
• Crackers cu chilli, 100 gr
• Sos picant de ardei iuți, 190 gr
• Lumânare din ceară naturală, decorată cu sfoară și brad, h 9 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad si tag personalizabil

• Vin sec roșu, Cabernet Sauvignon, Purcari – 37,5 cl
• Discuri de ciocolată artizanală
cu zmeura liofilizată (ciocolată
alba, cu lapte și neagră), 120 gr
• Biscuiți artizanali cu unt, cacao
și portocală, 100 gr
• Glob din sticlă, cu foiță de aur,
lucrat și pictat manual, diametru
8 cm
• Decorațiune din lut, cu foiță de
aur, în formă de fulg , lucrată și
pictată manual, h 9 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă cu motive de Crăciun,
personalizabilă

135 lei
+ tva

Cod produs: CM1946

Dorintă
, de Ajun

Crăciun
de neuitat

137 lei
+ tva

Cod produs: CM1916

• Vin spumant alb, brut (Chardonnay, Pinot Blanc, Fetească Albă), DOR, Cramele Bostavan, 75 cl
• Amarei artizanali cu făină de migdale, 100 gr
• Bezea generoasă cu cacao si unt de arahide, 90 gr
• Praline artizanale asortate, dintre care una personalizabilă, în cutie cra, banderolă personalizabilă, 8 buc - 100 gr
• Clopoțel din lut, lucrat și pictat manual, h 8 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

Cufărul fermecat

139 lei
+ tva

Cod produs: CM1917

• Vin Fetească Albă, Moșia de la Tohani, 75 cl
• Păstrăv afumat cu creangă de brad, 200 gr
• Dulceață de ceapă, 230 gr
• Biscuiții pescarului (cu unt, stafide și alune), 100 gr
• Crostini artizanali, 100 gr
• Șervet dreptunghiular din bumbac, culoare natur, cu motive tradiționale, L 40 cm , l 17 cm.
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

O, brad
umos!

• Vin rosé, cupaj Merlot (40%) şi Pinot
Noir (60%), Domnul de Rouă rosé,
Cramele Avincis 75 cl
• Praline artizanale asortate, dintre care
una personalizabilă, în cutie cra,
banderolă personalizabilă, 8 buc - 100 gr
• Discuri de ciocolată, semințe si fructe
deshidratate ambalate în pungă cra model ren, cu fundă roșie, 65 gr
• Turtă dulce decorată manual, 40 gr
• Brăduț realizat manual din mușchi
stabilizat, pe suport din lemn, h 23 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă cu motive de Crăciun,
personalizabilă

139 lei
+ tva

Cod produs: CM1918

Crăciun
de basm

134 lei
+ tva

• Păturică fleece și ursuleț
• Carte cu ilustrații Trei ore de Crăciun , 24 pagini
• Biscuiți cu unt, decorați cu pastă de zahăr, în cutie cra cu banderolă
personalizabilă, 3 buc, 90 gr
• Ciocolată caldă pe băț, 30 gr (se dizolvă în lapte)

Cod produs: CM1943

• Cutie cadou în formă de căsuță cu mânere textile

Culoare de
sărbătoare

143 lei
+ tva

Cod produs: CM1919

• Povești de Crăciun, carte de colorat potrivită pentru toate vârstele, 96 pagini, format 210x210 mm
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, ambalată în cutie cra cu banderolă personalizabilă, 4
bucați - 120 gr
• Ceai Rooibos, Cream-Caramel, 50 gr
• Chocolate chips cookies, 100 gr
• Cană neagră cu suprafață de scris cu cretă (cretă inclusă)
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag din lemn personalizabil

Crăciun de
gentleman

146 lei
+ tva

Cod produs: CM1920

• Vin roșu Merlot&Cabernet, Cramele Avincis, 75 cl
• Cozonac artizanal cu nucă si cacao, 500 gr
• Tabletă de ciocolată artizanală, cu fructe confiate, migdale și alune de pădure, personalizabilă cu
logo, 120 gr
• Turtă dulce cu miere, decorată manual cu glazură, 2 buc, 40 gr
• Condimente pentru vin fiert în borcan de sticlă, 30 gr
• Cană din ceramică neagră, lucrată manual, înalțime 10 cm, diametrul 9 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun

• Cafea 100 % arabica, proaspăt prăjită și
măcinată, 200 gr
• Cutie cu discuri de ciocolată
artizanală cu zmeura liofilizată (ciocolată alba, cu lapte și neagră), 120 gr
• Biscuiți artizanali cu unt , 100 gr
• Biscuit cu unt decorat manual cu
pastă de zahar, 2 buc, 80 gr
• Cană neagră cu suprafață de scris cu
cretă (creta este inclusă)
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă personalizabilă, cu motive de
Crăciun

145 lei
Cod produs: CM1940

,
Esentă de amintiri

Crăciun
dichisit

148 lei
+ tva

Cod produs: CM1945

• Vin sec alb, Chardonnay de Purcari - Purcari 37,5 cl
• Biscuiți cu unt, decorați cu pastă de zahăr, în cutie cra cu banderolă personalizabilă, 3 buc, 90 gr
• Decorațiune din lut, cu foiță de aur, în formă de brad, lucrată și pictată manual, h 18 cm
• Decorațiune din lut, cu foiță de aur, în formă de fulg, lucrată și pictată manual, h 9 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun

Cărările
sufletului

150 lei
+ tva

Cod produs: CM1922

• Vin roșu Nedeea (Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgășani), Vinarte, 75 cl
• Cozonac artizanal în strachină din ceramică neagră, 400 gr
• Cană din ceramică neagră, lucrată și decorată manual, înalțime 10 cm, diametrul 9 cm
• Nuga artizanală cu nuci, 100 gr
• Caramele moi cu semințe de floarea soarelui, 100 gr
• Suport pentru cană cu motive tradiționale, diametru 95 mm
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag personalizabil

Casa
bunicilor
• Vin Pinot Noir, Moșia de la
Tohani, 75 cl
• Brânză de vacă maturată, specialitate cu chilli, 200 gr
• Salam din carne de mistreț și
cerb, produs crud-uscat, 200 gr
• Muștar artizanal uțor picant,
Hreanitor, 180 gr
• Crackers cu ierburi aromatice, 100
gr
• Platou pentru servire din lemn,
21x17 cm
• Căsuță din lut, replică după o
casă tradițională din Maramureș,
lucrată și pictată manual, L 9, l 4
cm, h 7 cm
• Decorațiune din batoane de
scorțișoară
• Cutie pentru cadou decorată cu
sfoară, creangă de brad și tag
personalizabil

152 lei
+ tva

Cod produs: CM1921

• Vin roșu, cupaj Cabernet Sauvignon
(50%), Merlot (35%) şi Pinot Noir (15%),
Domnul de Rouă roșu, 750 ml
• Praline artizanale asortate, dintre
care una personalizabilă, în cutie
cra, banderolă personalizabilă, 8 buc
- 100g
• Discuri de ciocolată cu semințe si
fructe deshidratate, în pungă cra cu
decor Moș Crăciun, cu fundă roșie și
tag personalizabil, 65 gr
• Biscuiți crinckle cu cacao, 100 gr
• Chocolate chips cookies, 100 gr
• Turtă dulce cu miere, decorată
manual, în formă de brad, 40 g
• Borcan pictat manual cu motive de
Crăciun, umplut cu condimente de vin
fiert, 30 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă personalizabilă, cu motive
de Crăciun

157 lei
+ tva

Cod produs: CM1923

Belșug
de iarnă

• Vin roșu sec, cupaj (Fetească Negră
și Cabernet Sauvignon), Scrisori,
Crama Hermeziu 75 cl
• Praline artizanale premium, dintre
care două personalizabile, în cutie
cra cu banderolă personalizabilă,
16 buc, 180 gr
• Ceai infuzie fructe, Heaven’s Berry,
50 gr
• Biscoi cu merișoare si migdale,
100 g
• Glob decorat manual, diametr
6 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă personalizabilă, cu
motive de Crăciun

157 lei
+ tva

Cod produs: CM1923

Arome și rime

Răgaz
dulce

164 lei
+ tva

Cod produs: CM1924

• Cană din ceramică cu inserții de aur, lucrată și decorată manual
• Ceai alb, Coconut Truffle, 50 gr
• Miere polifloră, 250 gr
• Amarei artizanali cu făină de midgale, 100 gr
• Biscuiți cu unt pentru ceai, 100 gr
• Acadea din ciocolată artizanală, personalizabilă cu text și/sau logo, 25 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun

Dar
cu har

164 lei
+ tva

Cod produs: CM1925

• Ulei artizanal presat la rece, din floarea soarelui,
cu ierburi aromatice, 250 ml – Șomcuta Mare
• Turtă dulce cu miere, în formă de stea, personalizabilă cu logo/text, 65 gr – Organizația umanitară
Concordia
• Mini guguluf artizanal cu fructe de pădure, 35 gr –
Organizația umanitară Concordia
• Sărățele artizanale cu maia și mix de semințe, 100
gr - MamaPan

• Fursecuri cu unt si nucă macinată, 100 gr - MamaPan
• Dulceață de ardei iute, Bunicel, 240 gr
• Sac din iută cu broderie manuală – Fundația
Inimă de copil
• Decorațiuni din lut, lucrate și pictate manual –
Atelierul protejat Decoart
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă
de brad și tag din lemn personalizabil

Festin deplin

172 lei
+ tva

Cod produs: CM1926

• Prosecco brut, Montelvini, 200 ml
• Amarei artizanali cu făină de migdale, 100 gr
• Dulceață artizanală de lămâie, ghimbir, anason stelat și cardamon, 210 gr
• Cutie cu discuri de ciocolată cu fructe deshidratate și nuci (mendiants), 120 gr
• Decorațiune din con de brad, lucrată și decorată manual, h 8 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu sfoară, creangă de brad și tag personalizabil

Crăciun
de gală

• Vin roșu Merlot, Anima,
Cramele Aurelia Vișinescu, 75 cl
• Papion textil lucrat manual.
Modalitatea de inchidere și
reglaj : șnur elastic negru cu
accesorii metalice, potrivit
pentru orice dimensiune.
Dimensiune 11,5 x 6 cm
• Cutie cadou cu fundă din
satin asortată și tag personalizabil

173 lei
+ tva

Cod produs: CM1927

• Vin Sauvignon Blanc, demisec,
Domeniile Tohani, 75 cl
• Chec artizanal cu mac și coajă de
lămâie, 350 gr
• Tartă cu gem de fructe de pădure și
nuci, 140 gr
• Tabletă ciocolată artizanală neagră
cu zmeură liofilizată, 100 gr
• Biscuiți artizanali cu ghimbir și
sare roz de Himalaya (dulci-sărați),
100 gr
• Cutie pentru cadou decorată cu
banderolă cu motive de Crăciun,
personalizabilă

185 lei
+ tva

Cod produs: CM1928

Crăciun tihnit

Crăciun cu dor de ducă

185 lei
+ tva

Cod produs: CM1930

• Vin petiant alb, demisec, Madame Bleu, Crama Hermeziu, 75 cl
• Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, în cutie cra cu banderolă personalizabilă, 16 buc, 180 gr
• Biscuiți artizanali cehești (cu cacao, nuci și arome de Crăciun: anason, scorțișoară), 130 gr
• Clopoțel din ceramică, lucrat și pictat manual, cu inserții de aur, h 8 cm
• Buchet lavandă naturală, uscată, îmbrăcat în iută și fundă asortată
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

Meleaguri
dragi

190 lei
+ tva

Cod produs: CM1929

• Vin roșu sec, Cuvée Nicolae, cupaj (Cabernet
Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir),
Tohani, 75 cl
• Brânză maturată de vacă, specialitate cu nuci,
200 gr
• Pastramă de mistreț, 200 gr
• Dulceață de ardei iuți, 210 gr

• Grisine artizanale cu rozmarin, 150 gr
• Brownie crocantă la exterior, moale și fină la
interior, 100 gr
• Decorațiune din lemn în formă de ren, personalizabilă, h 14 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă
personalizabilă, cu motive de Crăciun

Decembrie
vesel

195 lei
+ tva

Cod produs: CM1936

• Vin roșu demisec, Fetească Neagră – Prahova Valley Special Reserve, Cramele Halewood, 75 cl
• Cozonac tradițional cu cacao și nucă, 750 gr
• Discuri de ciocolată cu fructe deshidratate și nuci, în cutie cra, cu banderolă personalizabilă, 100 gr
• Turtă dulce cu miere, decorată manual, 40 gr
• Decorațiune personalizabilă pentru masa de Crăciun, din carton, gravată cu motive de sărbători,
luminată de o lumânare cu led
• Cutie pentru cadou decorată cu fundă din satin asortată

• Vin Cabernet Sauvignon rosé
sec – C’est Soir , 75 cl
• Chec artizanal, cu glazură de
ciocolată belgiană, cu pudră de
aur comestibil și fistic, 350 gr
• Biscuiți cu unt, decorați cu
pastă de zahăr, în cutie cra cu
banderolă personalizabilă, 4
buc, 120 gr
• Lumânare decorată manual cu
mușchi stabilizat, h 7 cm
• Cutie pentru cadou decorată
cu banderolă cu motive de
Crăciun, personalizabilă

199 lei
+ tva

Cod produs: CM1939

Crăciun glam

Povești la gura sobei

199 lei
+ tva

Cod produs: CM1931

• Lichior din nuci verzi, Samaro, 70 cl
• Tartă cu gem de fructe de pădure și nuci, 100 gr
• Tabletă ciocolată artizanală albă cu cireșe uscate, 100 gr
• Bezea mare cu cacao și unt de arahide, 90 gr
• Con natural decorat de sărbătoare
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun,
personalizabilă

Tărâm de
poveste

205 lei
+ tva

Cod produs: CM1932

• Vin roșu sec, cupaj (Fetească Negră și Cabernet Sauvignon), Scrisori, Crama Hermeziu, 75 cl
România - O Amintire Fotografică, autor: Florin Andreescu, format - 19.5x20 cm, 120 pag.
• Praline artizanale premium, dintre care două personalizabile, în cutie cra cu banderolă personalizabilă, 16 buc - 180 gr
• Ceai infuzie fructe, Heaven’s Berry, 50 gr
• Biscoi cu merișoare si migdale, 100 gr
• Glob lucrat manual, diametru 6 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă personalizabilă, cu motive de Crăciun

• Vin roșu sec, Negru de Ceptura, cupaj (Cabernet Sauvignon,
Merlot, Fetească Neagră),
Cramele Ceptura, 75 cl
• Praline artizanale premium în
cutie cu motive de iarnă, 100 g
• Cafea 100% arabica, proaspăt
prăjită și măcinată, 150 gr
• Papion textil lucrat manual.
Modalitatea de inchidere și
reglaj: șnur elastic negru cu
accesorii metalice, potrivit
pentru orice măsuri. Dimensiune 11,5x6 cm
• Cutie pentru cadou decorată
cu sfoară, creangă de brad și tag
personalizabil

229 lei
+ tva

Cod produs: CM1933

Crăciun la patru ace

Crăciunul
unei lady

232 lei
+ tva

Cod produs: CM1934

• Vin rosé sec Vinohora, cupaj (Fetească Neagră și Montepulciano), Purcari, 75 cl
• Praline artizanale premium în cutie cu motive de iarnă, 200 gr
• Boabe de cacao întregi, 100 gr
• Clopoțel din ceramică, cu inserții de aur, lucrat și pictat manual, h 10 cm
• Cutie pentru cadou decorată cu banderolă cu motive de Crăciun, personalizabilă

Darul
magilor

267 lei
+ tva

Cod produs: CM1935

• Vin roșu sec Vinohora, cupaj (Rară Neagră și Malbec), Purcari, 75 cl
• Praline artizanale premium, pictate manual – Chocolate Madness, 15 buc.
• Ceai alb Coconut Truffle, 50 gr
• Decorațiune în formă de glob, din mușchi stabilizat și ornamente,
diametru 7 cm
• Cutie pentru cadou decorată fundă asortată

SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL
www.egoodies.ro
info@martasgift.ro
0799.841.533

Comandă până pe 15 noiembrie și ai

TRANSPORTUL GRATUIT
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA
și de cel putin 10 pachete de acelasi fel)

