


CADOURILE EGOODIES

Cu Egoodies, fiecare pachet-cadou promite experiențe premium pentru un Crăciun rafinat. Și anul acesta, punem accent pe 
produsele unicat, pe care nu le veți mai găsi în oferta altor furnizori. Prin prezența în paginile catalogului nostru a produselor 
realizate de partenerii nostri exclusivi, Egoodies oferă cadouri unice pe piața românească. În plus, vă propunem produse premium 
realizate în colaborare cu atelierul Decoart, în cadrul căruia lucrează exclusiv tineri cu dizabilități. Astfel, oferiți un cadou nu doar 
unic și rafinat, ci și cu suflet!

Personalizare 
Pachetele Egoodies pot fi adaptate în funcție de dorințele și 
bugetul dumneavoastră. Vă oferim o gamă largă de produse 
din care putem compune cadoul dorit. De asemenea, pentru 
comenzi de minimumum 100 de pachete, putem personaliza 
panglica de satin sau ambalajul cadoului cu logo-ul 
dumneavoastră. 
Felicitare 
În fiecare pachet cadou se pot insera o felicitare, o carte de 
vizită sau un tag cu mesaj personalizat. 

Ambalare 
Vă oferim următoarele modalități de ambalare pentru 
cadouri: coșuri de răchită, pungi de cadou elegante, cutii 
profesionale de cadou, cutii și cufere din lemn lucrate 
manual, cutii pentru expedierea prin poștă și protejarea 
ambalajului cadou. 
Consiliere comandă 
Egoodies vă pune la dispoziție un consilier dedicat comenzii 
dumneavoastră pe tot parcursul acesteia, de la alegerea 
produselor până la livrare. 

Livrarea în Bucuresti la o singură adresă este gratuită pentru comenzi de minimum 1.000 RON fără TVA. Livrarea în Bucuresti pentru 
comenzile sub 1.000 RON și în restul țării se face contra cost prin intermediul firmei de curierat. În cazul livrării la adrese multiple, 
costul se agreează în funcție de fiecare comandă. De asemenea, cadourile se pot receptiona personal, direct la sediul Egoodies.

PENTRU OFERTA COMPLETĂ DE CADOURI ȘI COȘURI CADOU, VIZITAȚI MAGAZINUL NOSTRU ONLINE 

LIVRAREA 

WWW.EGOODIES.RO



SPICY CHRISTMAS

116lei

+ TVA

• „Tagliatelle all’uovo”, Antico 
Pastificio Umbro, 530g – pachetul 
contine: tagliatelle cu ou, sos cu 
busuioc, condimente picante (Ardei 
iute 49% busuioc, usturoi, sare, 

•
-Ghana, 85% cacao, Amatler, 70g

•

—  Cod produs: CE2201  —



WHITE CHRISTMAS

149lei

+ TVA• Miniatura Prosecco alb Terra Serena, 200ml
•
•

•

—  Cod produs: CE2202  —



GLOBETROTTER CHRISTMAS

169lei

+ TVA

Cadoul conține:

• Vin roșu sec, Baron D'Arignac, 
750ml
• Paste "Penne a la putaneasca", 
Antico Pastificio Umbro, 710g - 
pachetul conține: penne rigate, sos 
tradițional toscan, condimente 
specifice, ustensilă de bucătărie, 
specială pentru paste
• Turtă dulce cu glazură de vanilie, 
180g
• Decorațiune Crăciun – crenguță 
de brad cu scorușe
• Cutie pentru cadou din carton cu 
fundă de satin asortată 
personalizabilă cu logo prin aplicare 
de timbru sec și folio (min 100 buc)

—  Cod produs: CE2203  —



SWEET JOY

169lei

+ TVA

•

Ecuador, 70% cacao, Amatller, 70g

caramel, La Mère Poulard, 200g
•

3 sortimente, Oblaten, Wicklein, 
200g
• Glob textil, lucrat manual, diverse 
modele, diametru 6 cm
•

—  Cod produs: CE2204  —



176lei

+ TVA

•

•
144g

•

•

•

—  Cod produs: CE2205  —

RUBY CHRISTMAS



CHRISTMAS MORNINGS

199lei

+ TVA

•
Treviso, Terra Serena, 750ml
•

•

110g
•

social
•

—  Cod produs: CE2206  —



ITALIAN CHRISTMAS

210lei

+ TVA

• Ulei de masline extravirgin, La 

•
330g
•
•
Artesano, 200g
•

•
peperoncino", Bella Italia, 50g
•

—  Cod produs: CE2207  —



SWEET DELIGHT

216lei

+ TVA•
16 trufe, cu lapte si nuci pecan, Pure, 150 g
•

•
• Glob textil, lucrat manual, diverse modele, 
diametru 6 cm
•

—  Cod produs: CE2208  —



MULLED WINE AND FRIENDS

219lei

+ TVA

•

•
La Mère Poulard, 250g
•

•

migdale,  Amatller, 72g
•

•

—  Cod produs: CE2209  —



CHRISTMAS MOOD

219lei

+ TVA• 

• 
• 

• Set 3 forme din inox
• 

• 
Wicklein, 200g
• 

• 
• 

—  Cod produs: CE2210  —



PLAYFUL CHRISTMAS

226lei

+ TVA• 

• 
Luigiana, 250g
• 

Wicklein, 200g

• 
Millenium, 195g
• 
Demerara, Shortbread House, 150g
• 

social
• 

—  Cod produs: CE2211  —



NEVER ENOUGH CHOCOLATE

227lei

+ TVA

•

•

•

3 sortimente, Oblaten, Wicklein, 
200g
•

produs românesc
•

—  Cod produs: CE2212  —



DARK CHRISTMAS

239lei

+ TVA

Cadoul conține:

• Dark rum, La Criolla 1891, 500 ml
• Cafea de origine, proaspăt prăjită, 250g
• Mouse de foie gras de rață, 110g
• Praline belgiene, în glob metalic cu modele de 
Crăciun, Valentino,100g

• Crackers  cu piper negru si sare de mare, 75g
• Cutie pentru cadou din carton craft 
(personalizabilă cu sticker pentru mai putin de 500 
de bucăți, personalizabilă full print pentru mai 
mult de 500 bucăți)

—  Cod produs: CE2213  —



FANCY CHRISTMAS

256lei

+ TVA•

•

•

•

Wicklein, 200g
•
•

—  Cod produs: CE2214  —



279lei

+ TVA

Cadoul conține:

• Vin roșu sec, Castillo de Eneriz, 
Navarra, 750ml
• Santa’s Chocolate - 6 batoane din 
ciocolată belgiană premium, pline 
cu caramel, alune, caju, migdale, 
Guilty Pleasure, 190 g – produs 
românesc
• Ceai negru Ceylon, Festival 
Collection, casută metalică, Basilur, 
100g
• Cutie cu praline din ciocolată- 
orange flowers, Amatller, 72g
• Decorațiune Crăciun – crenguță 
de brad cu scorușe
• Cutie pentru cadou din carton 
craft (personalizabilă cu sticker 
pentru mai putin de 500 de bucăți, 
personalizabilă full print pentru mai 
mult de 500 bucăți)

—  Cod produs: CE2215  —

SANTA’S CHOCOLATE



316lei

+ TVA
•
Terra Serena, 200ml
•

•
sortimente, 2 globulete din ciocolata, 12 

românesc
•

•
insertii de aur coloidal
•

•

•

—  Cod produs: CE2216  —

GINGLE  BELLS



EXQUISITE CHRISTMAS

249lei

+ TVA• Prosecco alb, Botter, 750ml
•
Bavaria, 250g
•

•

românesc
•

•
coloidal
•

—  Cod produs: CE2217  —
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