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Comandă până pe 5 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.



Produse de calitate, atent selecționate. Am degus-
tat, am triat, apoi am degustat din nou și abia apoi am 
ales, ca tu să poți fi sigur că oferi cele mai bune cadou-
ri posibile. În ele, vei găsi produse dichisite, preparate 
cu atenție și migală de către artizani pasionați. Secre-
tul 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. Per-
sonalizează-ți cadoul cu logoul și mesajul dorite!

Timp câștigat. Ne ocupăm de livrarea cadourilor 
direct către destinatari, unde și când vrei tu, orga-
nizându-ne producția astfel încât să trimitem pro-
dusele 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. 
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 5 aprilie 2019.

CARE SUNT BENEFICIILE TALE? 



•Figurină artizanală în formă de 
iepure, din hârtie, cu fundă/iută și 
tag cu logo

•Ouă de ciocolată marca Valentino 
(5 bucăţi, cca 60 gr)

•Discuri de ciocolată cu fructe 
deshidratate și nuci (mendiants), 
Jolly Roundies, 65 g

PAȘTE CREATIV

Cod produs: MP 1901

29 lei+TVA

0734.163.535
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LUMINIȘ

•Aranjament în vas de sticlă. Conţi-
nut: licheni stabilizaţi, lavandă 
naturală uscată, trei lumânări în 
formă de ou în diverse culori (înălţi-
me 8 cm, diametru 8 cm)

•Cutie craft cu fundă din satin sor-
tată, 12x12x10 cm

Cod produs: MP 1902

33 lei +TVA
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ULCICA
FERMECATĂ

•Ulcică din ceramică, înălţime 12 cm, 
diametru 10 cm

•Biscuiţi scoţieni cu unt, 100 gr

•Decoraţiune lemn personalizabilă, 
9x5 cm

•Folie profesională cu fundă din satin 
asortată

Cod produs: MP 1904

48 lei +TVA

0734.163.535
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PAȘTE PROVENSAL

•Aranjament în coș din ceramică 
ornat cu iută. Conţinut: licheni sta-
bilizaţi, lavandă naturală uscată, ou 
în formă de lumânare 

•Biscuiţi cu ovăz, 100 gr

•Folie profesională cu fundă din 
satin asortată

Cod produs: MP 1903

49 lei +TVA

0734.163.535
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•Trăistuţă dreptunghiulară din 
material acrilic roșu, cu ţesături 
decorative. Lungime 30 cm, 
lăţime 22 cm

•Turtă dulce ornată manual cu 
glazură, în formă de iepure, h 15,5 
cm, 70 gr

•Miere de floarea soarelui, 250 gr

•Ciocolată albă artizanală cu me-
rișoare, 200 gr

DULCI TRADIȚII

Cod produs: MP 1905

79 lei+TVA

0734.163.535
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BORCANUL
CU MINUNI

•Borcan artizanal din ceramică cu 
capac, pictat manual cu tehnica punc-
tului, 13x12 cm

•Turtă dulce glazurată, în formă de 
inimă, 2 buc – 150 gr

•Folie profesională cu fundă din satin 
asortată

Cod produs: MP 1917

85 lei +TVA

0734.163.535
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•Borcan artizanal din ceramică cu 
capac, pictat manual cu motive florale, 
12x7,5 cm

•Ouă de ciocolată marca Valentino, 5 
buc, 60 gr

•Licheni stabilizaţi si flori de lavandă 
naturală, uscată

•Folie profesională cu fundă din satin 
asortată

Cod produs: MP 1916

85 lei +TVA

0734.163.535
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PAȘTE PASTELAT



CUFĂRUL
CU DELICII

•Cutie din lemn personalizabilă, 
30x7x5 cm (L, l, h)

•Ouă artizanale, Guilty Pleasure, 3 
buc, 60 gr

•Săculeț din iută ornamentală, 
umplut cu flori de lavandă naturală, 
uscată, h 12 cm, 30 gr

Cod produs: MP 1906

84 lei +TVA

0734.163.535
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SAVOARE DE SĂRBĂTOARE

•Biscuiți crinkle cu ciocolată, 100 g

•Biscuiți scoțieni, 100 gr

•Brioșă cu ciocolată, 80 gr

•Ciocolată artizanală tartinabilă, 
230 gr

•Ornament ou din fetru, cu 
agățătoare, h 8 cm

•Cutie cra� cu banderolă personal-
izabilă, 21x15,5x10 cm (L, l, h)

Cod produs: MP 1918

89 lei +TVA

0734.163.535
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•Biscuiţi cu unt și gem de fructe de 
pădure, 110 gr
•Figurină artizanală în formă de 
iepure, din hârtie, cu fundă/iută și tag 
cu logo. Conţinut: discuri de ciocolată 
cu fructe deshidratate și nuci (mendi-
ants), Jolly Roundies, 65 g
•Prăjitură în formă de morcov cu fon-
dant, pandișpan și ganache de ciocola-
tă, în vas de plastic și cutie craft cu 
fundă asortată din satin
•Dulceaţă de morcov, 220 gr
•Cutie craft cu banderolă personaliza-
bilă , 21x15,5x10 cm (L, l, h)

Cod produs: MP 1907

89 lei +TVA

0734.163.535
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COMOARA DIN GRĂDINĂ



•Praline artizanale premium, 
asortate, 16 bucăţi, din care 
două personalizabile, 160 gr

•Biscuiţi cehești, 130 gr

•Buchet lavandă naturală, 
uscată, în iută și decoraţiune 
din lemn 

•Cutie craft cu banderolă per-
sonalizabilă, 21x15,5x10 cm (L, 
l, h)

0734.163.535
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Cod produs: MP 1913

107 lei +TVA

PAȘTELE CUNOSCĂTORILOR



•Pălincă artizanală din cireșe, cu 
note de ciocolată și marţipan, 200 ml

•Discuri de ciocolată cu fructe 
deshidratate și nuci (mendiants), 
Guilty Pleasure, 120 gr

•Boabe de cacao Aromes Noirs Clas-
sic, 100 gr

•Cutie cadou cu fundă din satin 
asortată

PAȘTE DE NEUITAT

0734.163.535
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Cod produs: MP 1911

124 lei +TVA



•Cozonac tradițional, cu umplutură de 
nucă, cacao și rahat, 680 gr

•Turtă dulce ornată manual cu glazură, 
în formă de ou, 50 gr, h 13 cm
Vin Avincis, Merlot&Cabernet, 2015, 75 cl

•Șervețel dreptunghiular din material 
acrilic roșu, cu țesături decorative,  lun-
gime 40 cm, latime 17 cm.

•Cutie craft cu capac și banderolă per-
sonalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)

0734.163.535
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DATINI DRAGI

Cod produs: MP 1912

127 lei +TVA



•Ouă de ciocolată artizanală belgiană 
(ciocolată cu lapte, ciocolată alba, 
ciocolată roz), 60g.

•Vin artizanal din mure, Abund Berry, 
75 cl

•Buchet lavandă naturală uscată, în 
con de hârtie și fundă din satin asor-
tată (cca 60 fire de lavandă)

•Cutie cadou cu fundă din satin asor-
tată, h 28 cm

Cod produs: MP 1914

129 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro17

FESTIN



•Pască tradiţională cu umplutură de 
brânză de vaci și stafide, coaptă în 
vas de ceramică neagră, greutatea 
netă 400 gr, diametru vas 17 cm

•Ciocolată artizanală cu nucă, 200 gr

•Ou de găină încondeiat manual

•Șerveţel pătrat din bumbac, cu dan-
telă, de lungime 30 cm și lăţime 30 cm

•Vin Avincis, Merlot&Cabernet, 2015, 
75 cl

•Cutie craft cu capac și banderolă 
personalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)

0734.163.535
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Cod produs: MP 1910

133 lei +TVA

PAȘTE CA-N STRĂBUNI



•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

•Vin Parhova Valley, Merlot, 75 cl

•Șerveţel dreptunghiular din bumbac, 
culoare natur, cu ţesături decorative, 
lungime 40 cm, lăţime 17 cm

•Cutie craft cu capac și banderolă per-
sonalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)

0734.163.535
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VISUL CONDEIULUI

Cod produs: MP 1915

139 lei +TVA



DELICII DE SĂRBĂTORI

•Turtă dulce ornată manual cu 
glazură, motive pascale, 3 buc, 120 gr. 
•Se ambalează în cutie craft cu ban-
derolă personalizabilă
•Mini cozonac tradiţional artizanal, 
cu umplutură de nucă și cacao, 450 
gr
•Vin Castel Stârmina, Merlot, 2017, 75 
cl
•Ornament din carton pentru sticla 
de vin, cu lumânare led, gravat cu 
laser cu motive pascale
•Cutie craft cu capac și banderolă 
personalizabilă, 34x25x10 cm (L, l, h)

0734.163.535
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Cod produs: MP 1908

139 lei +TVA



•Pricomigdale artizanale, 100 gr

•Cafea măcinată, 100 % arabica, 100 gr

•Praline artizanale în formă de mini-ouă, 
Guilty Pleasure, 5 buc (50 gr)

•Ornament ou din polistiren, h 20 cm

•Vin Domeniul Drăgași, Pelerin, rosé sec, 
2016, 75 cl

•Cutie craft cu capac și banderolă personali-
zabilă, 34x25x10 cm

CULORILE
PRIMĂVERII

0734.163.535
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Cod produs: MP 1909

148 lei +TVA



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

www.egoodies.ro
info@martasgift.ro

0734.163.535

Comandă până pe 5 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.


