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Sărbătorile de primăvară sunt în fiecare an un prilej de bucurie, marcat de redescoperirea căldurii și
de emoţia unei naturi înnobilate de miresme noi. Echipa Egoodies își propune ca, împreună cu tine, să
furnizeze acel cadou de Paște unic, plin de suflet și culoare, diferit de cadourile standard pe care le
găsești in marile magazine an de an. Egoodies există pentru a crea emoţie și bucurie!

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 Egoodies, 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. Egoodieste 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.
De asemenea, poţi să îţi personalizezi cadoul cu logoul firmei sau cu mesajul dorit.
Serviciul este tarifabil cu 5 lei + TVA/cadou.

Comandă până pe aprilie și ai

TRANSPORTUL GRATUIT
(comanda minimă este de 1000 lei + TVA, cu livrare la o singură destinaţie)

Littele House of Wonders
• Aranjament în vas de sticlă. Conținut: licheni stabilizaţi, lavandă naturală uscată, trei lumânări în formă
de ou, de diverse culori. Dimensiuni:
înălţime 8 cm, diametru 8 cm
• Cutie roșie în formă de căsuță,
12x12x12 cm

33 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1901
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Easter Delight
• Trufe franțuzești, 100 gr
• Cantuccini cu ciocolată, 80 gr
• Lumânare în formă de ou
• Vin J.P. Chenet, Cabernet-Syrah,
roșu, sec, 18,7 cl
• Cutie cadou cu fundă din satin
asortată, h 28 cm

72 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1912
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Gourmet Easter
• Mini sticle din ciocolată umplute cu
lichior de portocale, wishky, tequila și
rom, 12 buc, 187 gr
• Cantuccini ciocolată, 180 gr
• Cafea cu aromă de Irish Cream, 100 gr
• Lumânare în formă de ou
• Cutie cadou cu fundă din satin asortată, 25x25x10 cm

99 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1903
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Lavander Joy
• Aranjament din lavandă uscată in
stropitoare metalică, h 12 cm
• Praline belgiene, diverse umpluturi,
9 buc, 135 gr
• Praline belgiene în formă de mini
ouă, ambalate individual, 3 buc, 36 gr
• Cutie albă în formă de căsuță,
12x12x12 cm

99 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1904
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Easter Egg’s Dream
• Panettone cu unt și margarină, stafide
și fructe confiate, ambalat in folie profesională cu fundă din satin asortată, 500
gr
• Ceai Tipson Jasmine Green în cutie
metalică, 85 gr
• Bomboane Anthon Berg cu caramel,
100 gr
• Lumânare în formă de ou
• Suport ceramic pentru ou, pictat
manual
• Cutie în formă de căsuță, 20x20x18 cm

110 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1902
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Bunny’s Favourite
• Biscuiți franțuzești cu aromă de
tonka, 100 gr
• Ceai Tipson Ceylon no. 1 în cutie
metalică, 85 gr
• Cremă de caramel cu unt sărat, 215 gr
• Cufăr din bambus , 36x23x11 cm

120 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1910
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Easter Imaginarium
• Biscuiți franțuzești cu caramel si
unt sărat, 100 gr
• Pastă de ciocolată BIO, 280 gr
• Carte de colorat adulți, cu 12 creioane colorate și 50 file
• Lumânare în formă de ou
• Cutie cadou cu fundă din satin
asortată, h 28 cm

129lei

+ T VA

Cod produs: EP 1911
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My Favourite Things
• Vin spumant DOR, 75 cl
• Praline artizanale in forma de ouă,
pictate manual cu figurine de pui,
100 gr
• Biscuiți cu lămâie în cutie metalică,
140 gr
• Cutie cadou cu fundă din satin
asortată, 34x18x9,5 cm

135 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1906
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Magnificent Easter
• Biscuiți franțuzești cu aromă de
tonka, 100 g
• Ceai Tipson Ceylon no. 1 în cutie
metalică, 85 gr
• Tabletă de ciocolata albă cu mure,
100gr
• Macarons, diverse arome, 36 gr
• Cremă de caramel cu unt sărat, 215 gr
• Lumânare în formă de ou
• Coș cadou din furnir, dimensiuni
23x13,5x9cm

155 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1909

11

www.egoodies.ro | 0734.163.535

Connaisseur’s Choice
• Vin artizanal din mure, 75 cl
• Trufe franțuzești, 200 gr
• Buchet lavandă naturală uscată, cu
fundă din satin asortată
• Lumânare în formă de ou
• Cutie cadou cu capac și fundă asortată

165 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1905
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Sweet Memories
• Trufe franțuzești, 100 gr
• Praline belgine în formă de mini-ouă, 5
buc. (60 gr), ambalate individual, în stropitoare metalică
• Biscuiți Sablé Boutique în cutie metalică, 100 gr
• Lichior de frăguțe Amérie Aperitif, 70 cl
• Cutie cadou cu fundă din satin asortată, 34x18x9,5 cm

245 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1907
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Opulent Picnic
• Colomba cu amaretto, piersici și perle
de ciocolată, 750 gr
• Cafea măcinată Hardy, origine Italia,
în cutie metalică, 250 gr
• Biscuiți Deseo cu aromă de trandafir,
160 gr
• Folie profesională cu fundă din satin
asortată
• Coș din iută, cu mânere, 37x29x15,5 cm

265 lei

+ T VA

Cod produs: EP 1908
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SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL
www.egoodies.ro
info@egoodies.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)

