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Cuba ajándékcsomag

2

Egy igazán elegáns úriember eszköztárából nem hiányozhat a szivar! 
De hogy az egészségre ne legyen ártalmas, ez az ajándékcsomag 
4 darab ízletes tejcsokoládé szivart és egy 2200 mAh-s powerbanket rejt,
melynek segítségével bármikor feltöltheti merülőben lévő telefonját és 
egyéb eszközét.
A csomag cégesítése a powerbank, illetve a fadoboz logózásával is 
elegánsan megoldható!
A feltüntetett ár nem tartalmazza a logózás költségeit!

 

Nettó ára: 
3.270 Ft

Doboz mérete: 16,5 x 3,5 x 10,6cm
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Irodalmi magaslatokkal élve, ebbe a csomagba összegyűjtöttünk „Vadat és halat, s mi jó falat, 
Szem-szájnak ingere”. Mindezt csak és kizárólag prémium minőségből!

Tartalma:
- 1 csomag füstölt szarvas sonka
- 1 palack (500 ml) Zwickl erősen komlózott szűretlen kézműves sör
- 1 üveg (200 g) padlizsánkrém
- 1 doboz (120 g) füstölt izlandi tőkehalmáj
- 75 g valódi gouda sajttal készült fűszeres sajtosrúd

Doboz mérete: 25,5 x  30,5 x 9 cm

Wales ajándékcsomag

r

e: 25,5 x  30,5 x 9 cm

Nettó ára: 5.570 Ft
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SweetLife ajándékcsomag

Ez az ajándékcsomag mindent tartalmaz, amire egy hölgynek szüksége van ahhoz, hogy kipihenje 
egy picit a hétköznapok fáradalmait:

Tartalma: 
- 1 üveg (140 g) fahéjas akácméz
- 1 fahéj illatú gyertya
- 1 csomag (kb. 75 g) narancsos-fahéjas kézműves keksz
- 6 db konyakmeggy organzazsákban

Doboz mérete: 16,5 x 5,2 x 1, ,1,5 cm 

Nettó ára: 3.346 Ft
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Igazi ínyenc falatokat rejt ez a praktikusan kialakított díszdoboz.
Már csak egy jó baráti társaság hiányzik egy hamisítatlan délutáni snackhez!

A csomag tartalma:
- 1 üveg (200 g) padlizsánkrém
- 1 üveg (200 g) csípős paprikalekvár
- 1 csomag (100 g) parmezános bazsalikomos kézműves keksz

8 cmDoboz mérete: 25 x 15 

x Nettó ára: 3.621Ft

Tapas ajándékcsomag

zános bazsalikomos kézműves keksz

8 cm



Egy ötletes, láda formájú papírdoboz, mely valódi kézműves fi nomságokat 
tartalmaz. Így kortól és nemtől függetlenül mindenki kellemes meglepetést 
okozhat vele.

Tartalma:
- 1 üveg (220 g) baracklekvár citromfűvel
- 1 csomag (70 g) kézműves citromos keksz

Doboz mérete: 13,7 x 9 x 9 cm 

Nettó ára: 1.796 Ft 

Kézmûves ládika
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Ginger ajándékcsomag

A gyömbér az egyik legnagyszerűbb gyógyító hatású fűszernövény, mely 
egzotikus, melengető ízével ideális a hidegebb hónapokban, ezért sokféle 
élelmiszer ízesítésére használjuk. Ebbe a csomagba mind közül a legjobbakat 
válogattuk össze!

A csomag tartalma:
- 1 üveg (500 ml) mézes narancsos gyömbérsör
- 1 üveg (340 g) gyömbéres narancsdzsem
- 1 csomag (250 g) mézespuszedli

Doboz mérete: 34 x 18,5 x 10 cm 

Nettó ára: 3.130 Ft

os gyömbérsör
ncsdzsem
li



8

Elegáns férfi nak elegáns ajándék dukál! Mi sem lehetne elegánsabb, mint a fekete-fehér 
színek kombinációja. James Bond ajándékcsomagunk praktikus és ízletes összetevőket 
is tartalmaz:
- 1 doboz csokoládé kavics
- 1 db elegáns bőr kulcstartó
- 1 db Glame 8 funkciós rozsdamentes acél bicska

Doboz mérete: 16,5 x 11 x 4 cm 

Nettó ára: 2.328 Ft

James Bond ajándékcsomag



culinaria ajándékcsomag

Tartalma:
- 1 pár füstölt szarvas kolbász
- 1 csomag (150 g) szezámos perec
- 1 üveg (180 g) szarvas pástétom áfonyával
- 1 üveg (220 g) csípős ír mustár
- 1 üveg (200 g) paprikalekvár

Doboz mérete: 34 x 18,5 x 10 cm

Egy igazán tartalmas ajándékcsomag valódi különlegességekkel megtöltve,
mellyel méltóképpen megköszönheti legjobb partnereinek az egész éves együttműködést.

9

dés

g) paprikalekvár

e: 34 x 18,5 x 10 cm

Nettó ára: 5.990 Ft
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A sör ősidők óta az egyik legkedveltebb alkoholos ital, ebben az ajándékcsomagban pedig megtalálható 
minden olyan termék, amivel ennek a csodálatos nedűnek még jobban kihozható az aromája.

Tartalma: 
- 1 palack (500 ml) kézműves sör csatos üvegben
- 1 csomag (170 g) sörperec
- 1 üveg (200 g) padlizsánkrém
- 1 doboz (120 g) füstölt izlandi tőkehalmáj

Gourmet Beer ajándékcsomag

00 ml) kézműves sör csatos üvegben
170 g) sörperec
0 g) padlizsánkrém
20 g) füstölt izlandi tőkehalmáj

Doboz mérete:e: 34 x 18,5 x 10 cm 34 x 18,5 x 10 cm 

Nettó ára: 4.031 Ft



Kincsesláda ajándékcsomag

A kalózok is megörültek volna ennek az ajándékcsomagnak annak idején, de az biztos, 
hogy ha idén év végén ezt a meglepetést kapják Öntől partnerei, akkor osztatlan sikert 
arathat vele!
Tartalma: 300 g (kb. 45 db) tejcsokoládéból készült pénzérme

Doboz mérete: 13,7 x 9 x 9 cm

Nettó ára: 1.907 Ft

11

cm
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Egy ajándékcsomag a citrus gyümölcsök éltető erejével.

Tartalma: - 1 üveg (340 g) gyömbéres narancs dzsem
- 1 db kézműves citromfüves szappan
- 1 db fürdőgolyó
- 1 db fa citrusprés

Doboz mérete: 20 x 8 x 20 cm 

Nettó ára: 3.545 Ft

Citrus ajándékcsomag
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Napjainkban egyre népszerűbbek a prémium minőségű kézműves sörök. Ezért úgy éreztük, hogy a borok és pálinkák 
mellett itt az ideje, hogy a sörre is koncentráljuk. Így született meg ez a csomag, mely tartalmaz 1 palack (0,5 l) 
Winternacht téli fűszerezésű szűretlen barna sört, 1 palack (0,5 l) Zwickl erősen komlózott szűretlen világos sört. 
Sörkorcsolyaként kínálunk hozzá 75 g valódi gouda sajttal készült fűszeres sajtosrudat és 6 db poháralátétet. 
Mivel a csomagban szereplő sörök bolti forgalomban szinte egyáltalán nem elérhetőek, valódi különlegességgel 
lepheti meg partnereit, ha ezt az ajándékot választja!
A cégembléma elhelyezését a poháralátétekre ajánljuk!

Doboz mérete: 25,5 x 30,5 x 9 cm 

Nettó ára:  4.458 Ft

Kézmûves sörös szett



MemoryWine ajándékcsomag
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MemoryWine csomagunk abszolút sztárja a dugóhúzó alakú pendrive, mely a minőségi hatás 
érdekében fémből készült és a valódi dugóhúzóhoz hasonló mechanikával működik, tehát a 
karok fel-le mozgatásával tolható ki, vagy húzható be az USB csatlakozó. A pendrive-ot a soproni 
Taschner pincészet két remekével együtt kínáljuk. A csomagban megtalálható 1 palack (187 ml) 
Chardonnay és 1 palack (187 ml) Kékfrankos bor, illetve 1 db 4 Gb-os dugóhúzó alakú pendrive. 
Mindezt egy elegáns díszdobozba csomagolva szállítjuk.  
A cégembléma elhelyezését a pendrive-ra ajánljuk!

Doboz mérete: 16 x 19 x 5,5 cm 

Nettó ára: 4.329 Ft
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Egy ajándékcsomag, melynek minden összetevője oldja a stresszt valamilyen formában.
A csomag tartalmaz 2 db mágneses stresszoldó golyót, mellyel játszva levezetheti a munkahelyi 
feszültséget. 1 doboz (84 g) szilvapálinkával töltött csokoládés cukorkát, és 1 csomag (kb. 70g) 
levendulás kézműves kekszet. 

No Stress ajándékcsomag

Doboz mérete: 16,5 x 5,2 x 11,5 cm 

Nettó ára: 2.246 Ft
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A csomag tartalma 1 db (40 ml) barrique hordóban érlelt szilvapálinka 
az Árpád Pálinkafőzdétől különleges, modern vonalvezetésű üvegben 
és egy rozsdamentes acél fl aska, mely egy férfi  kelléktárából sem 
hiányozhat!

Doboz mérete: 17 x 17 x 4 cm

Minimálisan rendelhető mennyiség: 20 doboz

Nettó ára: 3.744 Ft 

Pálinka Sunrise ajándékcsomag



Egy szett, mely felmelegíti a testet és a lelket, de akár egy megfázást is orvosolni tud.
A csomag tartalmaz 1 palack (0,75 l) minőségi Bio tanúsítványú Syrah-Merlot száraz 
vörösbort a balatonfelvidéki Dobosi Pincészettől. A Syrah-Merlot 2015 egy mély rubin 
színű, intenzív, sűrű, vastag bor. Zamatában a dió és a szilvalekvár uralkodik, és 
enyhe fűszeresség is jelen van, gyömbéres refl exekkel. Testesség és tannin jellemzi, 
amit a Merlot szelídsége formál kerekké. 
Hozzáadtunk két elegáns karácsonyi mintájú porcelánbögrét 
és egy csomag forraltbor fűszerkeveréket. 
Mindezt egy gyönyörű bőr hatású díszdobozban szállítjuk! 
A bögrék hátoldala szépen logózható!

Doboz mérete: 34 x 18,5 x 10 cm 

Nettó ára:  4.856 Ft

Forraltboros készlet
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Csokis kávé ajándékcsomag

A szettet egy elegáns karácsonyi mintájú papírtáskába csomagoltuk, 
hogy önnek már csak át kelljen adnia ajándékát! 

Tartalma: - 1 csomag (100 g) csokoládé ízesítésű kézműves őrölt kávé
- 6 db csokoládékanál
- rozsdamentes acél kávédíszítő sablon 3 féle ünnepi mintávalmentes acél kávédíszítő sablon 3 féle ünnepi mintával

Doboz mérete: 20 x 13 x 9 cmx 13 x 9 cm 

Nettó ára: 2.890 Ftt



Fahéj ajándékcsomag
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A tél és a karácsony egyik legjellegzetesebb illatú fűszere a fahéj, 
mely szívet melengetően lengi be az ünnepi időszakot.
Ez a csomag a fahéj kedvelőinek nagy kedvence lesz.

Tartalma: - 1 csomag (100 g) kézműves fahéjas őrölt kávé
- 1 üveg (140 g) fahéjas akácméz
- 1 csomag (80 g) fahéjas mogyoró

Doboz mérete: 20 x 8 x 20 cm 

Nettó ára: 3.440 Ft
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TastyWine ajándékcsomag

TastyWine ajándékcsomagunk a kiváló minőségű bor mellett, annak
ízével tökéletesen harmonizáló pástétomokat és aszalt szilvát tartalmaz.  

Tartalma: - 1 csomag (200 g) aszalt szilva
- 1 üveg (180 g) vaddisznó pástétom
- 1 üveg (180 g) szarvas pástétom áfonyával
- 1 palack Bio Syrah-Merlot vörösbor a Dobosi pincészettől

Doboz mérete: 20 x 13 x 9 cm 

Nettó ára: 5.113 Ft
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Lady ajándékcsomag

A szettet egy elegáns karácsonyi mintájú papírtáskába csomagoltuk, 
hogy önnek már csak át kelljen adnia ajándékát!

Tartalma: - 1 üveg (28 g) minőségi szálas feketetea fa adagolókanállal
- 1 db női muszlinkendő (20 db-tól a cég színeihez igazítható a termék színe)
- 1 db összecsukható táskafogas (20 db-tól a cég színeihez igazítható a termék színe)

cmDoboz mérete: 20 x 13 x 9 

Nettó ára:  2.597 Ft

ható táskafogas (20 db-tól a cég színeihez igagagg zítható a termék színe)

cm



22

A szettet egy elegáns karácsonyi mintájú papírtáskába csomagoltuk,
hogy önnek már csak át kelljen adnia ajándékát!

A csomag tartalma: - 1 üveg (205 g) magos mustár whiskeyvel
- 1 db elegáns bőrrel kombinált fém kulcstartó
- 1 db minőségi krómozott mérőszalag

 segítségét
A mérőszalag és a kulcstartó is emblémázható! 
A logózási árakkal kapcsolatban kérje kapcsolattartója

Doboz mérete: 20 x 13 x 9 cm

Nettó ára: 2.597 Ft

Gentleman ajándékcsomag

a csomagoltuk,

hiskeyvel
m kulcstartó

zalag

segítségét



Minden férfi  szereti a jó vörösbort és a minőségi csokoládét, ez az ajándékcsomag 
ezt a két ínyencséget tartalmazza, tehát igazi férfi as ajándékcsomag!

Tartalma: - 1 palack (0,75 l) BIO tanusítványú Syrah-Merlot
        száraz minőségi vörösbor a balatonfelvidéki Dobosi Pincészettől

- 1 tábla (100 g) Choco Premium kézzel készített
belga étcsokoládé a vörösbor ízével harmonizáló
vörösáfonyával, feketeribizlivel és chiliszálakkal.

Doboz mérete: 34 x 18,5 x 10 cm

Nettó ára: 4.961 Ft

ChocoWine ajándékcsomag

23
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Deluxe Woman ajándékcsomag

A nők imádják a minőségi kézműves kozmetikumokat, melyek nem csak a testet, de a lelket is kényeztetik. Ez a csomag két 
különleges hidegen sajtolt növényi szappant tartalmaz, melyek minden bőrtípus ápolására kiválóan alkalmasak. A citromfüves 
szappan kíméletesen tisztít és ápolja a bőrt, miközben a citromfű frissítő, energetizáló aromája megnyugtatja és feltölti a testet 
és a lelket! 
A hidratáló és egyben radírozó hatású Mandulamagos Növényi Szappannak fontos szerepe van a bőr megóvásában a 
környezeti ártalmakkal szemben! A benne található glicerin hidratáló hatású, az egészen fi nomra őrölt mandula pedig 
kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket. 
A Deluxe Woman ajándékcsomag a szépségápoláson túl a nők másik szenvedélyének, a vásárlásnak is teret enged, mivel 
megtalálható benne egy nagyon praktikus összecsukható bevásárlótáska is.
A céglogó elhelyezését a bevásárlótáskára javasoljuk! Az ár nem tartalmazza a logózás költségeit!

Doboz mérete: 11,5 x 5 x 1 11,5 cm,5 cm 

Nettó ára: 1.872 Ft



A modern férfi ak ugyanúgy adnak a friss megjelenésre és az őket körüllengő kellemesen férfi as illatra, mint a nők. 
Ez az ajándékcsomag ezért tartalmaz két kifejezetten férfi aknak készült szappankülönlegességet. A Tesztoszteron 
Hidegen Sajtolt Növényi szappan fi noman tisztítja a férfi ak igénybevett bőrét. Illataromája egyszerre karakteres és 
frissítő! Míg a Hévíz Térségi Gyógyiszapos szappan különlegessége abban rejlik, hogy remek bőrradírozó, ezáltal 
segíti a bőrt új életre kelteni! Az iszappakolás mindenki számára ismert regeneráló kezelés, mely ezzel a termékkel 
beköltözik az otthonába! Hogy egy kicsit kedvezzünk a férfi ak „kütyü mániájának” is, a csomag a fentieken kívül 
tartalmaz egy extra erős fényerejű 9 LED-es elemlámpát is! 

A céglogó elhelyezését a lámpára javasoljuk! Az ár nem tartalmazza a logózás költségeit!
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Deluxe Man ajándékcsomag 

Doboz mérete: 11,5 x 5 x 11,5 cm 

Nettó ára: 2.083 Ft
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A csomag tartalma: - 1 db rozsdamentes acél termoszbögre
- 6 db csokikanál
- 1 üveg (340 g) gyömbéres narancs dzsem
- 1 csomag (250 g) mézespuszedli
- 1 csomag (100 g) csokoládés kávé

Christmas Surprise ajándékcsomag

Doboz mérete: 25,5 x 30,5 x 9 cm 

Nettó ára:  4.581 Ft
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A mindenki által jól ismert és kedvelt Ferrero Rocher pralinét ötvözi ez a
desszertválogatás az évek óta töretlen népszerűségnek örvendő kézműves
marcipángolyónkkal. Így létrejött a Ferrero desszerválogatás.
A csomag tartalma:
- 8 db narancsos marcipángolyó
- 8 db Ferrero Rocher praliné
A desszertet egy elegáns dobozba csomagoltuk és egy
modern karácsonyi mintájú fémcimkével láttuk el.
A fémcimke 100 db-tól egyedi grafi kával is rendelhető!

Doboz mérete: 17 x 17 x 4 cm 

Nettó ára:  2.995 Ft

FERRERO Desszertválogatás
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Tartalma
- 1 db polár pikniktakaró  (154 x 119 cm)
- 1 doboz mentás vodkával töltött csokoládé
- 1 db citromfüves kézi készítésű szappan
- 1 db borsmentás fürdőbomba

Doboz mérete: 25,5 x 30,5 x 9 cm 

Nettó ára: 4.294 Ft

Relax Woman ajándékcsomag
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Tartalma:
- 1 db polár pikniktakaró (154 x 119 cm)
- 1 doboz (60 g) étcsokoládéba mártott kávészem
- 1 db 7 funkcós bicska
A csomagban lévő termékek színei választhatóak a standard színek
közül, hogy a cég színeihez igazítható legyen a megjelenés!

Relax Man ajándékcsomag

Doboz mérete: 25,5 x 30,5 x 9 cm 

Nettó ára: 3.803 Ft 



HotTea ajándékcsomag

A hideg téli napokon egy bögre forró tea képes csak igazán átmelegíteni az embert.
HotTea csomagunkban minden megtalálható amire szükség lehet, hogy ne fázzunk 
a síelés, hóember építés, korcsolyázás közben. De ideális társ akkor is, ha egy 
fárasztó munkanap után semmi másra nem vágyunk, mint egy forró itallal 
bekuckózni a TV elé.

Tartalma:
- 1 db 0,5 literes rozsdamentes acél termosz
- 1 db karácsonyi mintás bögre 
- 150 g karácsonyi fekete tea

Doboz mérete: 34 x 18,5 x 10 cm

Nettó ára: 4.329 Ft 
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tás bögre
kete tea

8,5 x 10 cm
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Az ünnepekhez szorosan hozzátartozik a fi nom szaloncukor és a „nagyi sütije” is. 
Sweet Xmas csomagunkkal ezt a két fi nomságot viheti partnerei asztalára!

Tartalma: 
- 150 g kézműves amerikai cookie típusú csokis keksz
- 150 g prémium minőségű szaloncukor

Doboz mérete: 23 x 5 x 11,5 cm 

Nettó ára: 1.814 Ft 

Sweet Xmas csomag



Egy csomag a kulináris élvezetek kedvelőinek, mely férfi aknak és 
nőknek egyaránt kiváló ajándék lesz!

Tartalma: - 1 üveg (180 g) vaddisznó pástétom
- 1 üveg (180 g) szarvas pástétom áfonyával
- 1 üveg (220 g) csípős ír mustár
- 1 üveg (205 g) magos mustár whiskeyvel

Doboz mérete: 20 x 8 x 20 cmmérete: 20 x 8 x 20 cm

Nettó ára: 3.861 Ft

32

Gourmet ajándékcsomag



33

16 db pisztáciás krémmel töltött tejcsokoládé kocka elegáns dobozban csomagolva. 

Doboz mérete: 17 x 10 x 4 cm

Nettó ára: 1.860 Ft 

Pisztácia bonbon
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Ez az elegáns táska alakú doboz 190 g ízletes mogyorós trüffelkrémmel töltött 
csokoládégolyót tartalmaz, mely mindenkit levesz a lábáról. 
A hordfülek miatt a termék külön ajándéktasak nélkül is könnyen átadható. 
A cégembléma elhelyezését a dobozra ajánljuk!

Doboz mérete: 19 x 11,5 x 4 cm 

Nettó ára:  1.656 Ft

TrüffelBag bonbon
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A napjainkra világhírűvé vált Mozart-golyót – melyet az osztrák 
zeneszerzőről, Wolfgang Amadeus Mozartról neveztek el – egy 
salzburgi cukrász, nevezetesen Paul Fürst találta fel 1890-ben, 
amellyel az 1905-ös párizsi világkiállításon aranyérmet szerzett. 
A golyó formájú édesség nugátkrém, marcipán és csokoládé 
egyedülállóan fi nom kombinációja.
Ezt a méltán híres desszeret (5 db) csomagoltuk össze 10 db 
narancsos kézműves marcipángolyónkkal, hogy a csokoládék 
szerelmeseinek maradandó élményt nyújtsunk!

Doboz mérete: 16,5 x 11 x 4 cm

Nettó ára:  2.457 Ft

Mozart Desszerválogatás
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A chili karakteres, csípős, férfi as ízű fűszernövény. A chilis csokoládé nem véletlenül vált világhírűvé,
hiszen a csokoládé telt karakteres ízét az enyhén csípős chili szálak nagyon különlegessé teszik.
A chili és a méz találkozása maga a csoda, mely gyógyír lehet a torokfájásra és isteni pác alapanyag 
fi nom, férfi as sültekhez! A hideg téli napokon pedig csodás melegítő hatása van!

A csomag tartalma: - 1 db polár sál
- 1 tábla kézműves belga csokoládé
chili szálakkal és vörösáfonyával

- 1 üveg (140 g) chilis akácméz

Doboz mérete: 24,5 x 14 x 15 cm 

Nettó ára: 4.013 Ft

Chili ajándékcsomag



Levendula ajándékcsomag
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Egy igazán nőies ajándékcsomag, mely jól érzékelteti, 
hogy a levendula az egyik legsokoldalúbban, legváltozatosabban 
felhasználható gyógy-, fűszer- és dísznövény. Különleges ízesítője lehet 
desszertjeinknek, miközben illatával is megnyugtatja a testet és a lelket.

A csomag tartalma:  
- 1 üveg (140 g) levendulás selyemfűméz
- 4 db levendulás marcipánnal töltött bonbon
- Levendula illatú gyertya és füstölő szett

Doboz mérete: 24,5 x 14 x 15 cm 

Nettó ára: 4.189 Ft



Minőségi belga csokoládétábla karácsonyi hangulatú
feltéttel (tökmag és liofi lizált ribizli), ételfestékkel logózható
fehércsoki táblával díszítve.

A terméket egy elegáns megjelenésű díszdobozban,
szalaggal átkötve szállítjuk!

Minimálisan rendelhető mennyiség: 10 db 

Doboz mérete: 15 x 15 x 3,3 cm

Nettó ára: 2.551 Ft
Az ár tartalmazza a csokoládé logózásának költségét. 

ChocoFoto csokoládé
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Ezek a vidám karácsonyi mintájú fémdobozok mindenki kedvencei lesznek! 
Legyen a megajándékozott fi atal vagy idősebb, hölgy vagy úr, biztosan 
felderül az arca az ünnepi hangulatot idéző mintáktól! 
A dobozok vegyes karácsonyi dekorral rendelhetőek.
A doboz tartalma 95 g vegyes ízesítésű töltött csokoládégolyó.

Doboz mérete: 7,5 x 6 x 7,5 cm

Nettó ára: 1.053 Ft

XmasBox - BONBON
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Dotty bonbonválogatás

9 szem kézzel készített prémium minőségű konyakosmeggy és 9 szem narancsos 
marcipángolyó különleges emeletes díszdobozban. 
Az ország legjobb minőségű konyakosmeggye, mely első helyezést ért el a kategóriájában 
megrendezett országos versenyen, és az évek óta legsikeresebb marcipángolyónk verhetetlen 
kombinációja egy dobozban!

Doboz mérete: 12 x 8 x 12 cm 

Nettó ára: 2.820 Ft
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Egy igazi kincsesláda a csokoládé szerelmeseinek, mely 
a csokoládé mennyország legjobb falatjait kínálja a 
megajándékozott úrnak, vagy hölgynek.
Tartalma:
- 1 csomag (85 g) tejcsokoládés mogyoródrazsé
- 10 db mogyorós gianduiotto
- 1 csomag (85 g) étcsokoládés mazsoladrazsé
- 110 g minőségi étcsokoládé
A cégembléma elhelyezését a dobozra ajánljuk!

Doboz mérete: 25 x 6,5 x 9,5 cm 

Nettó ára: 2.808 Ft

Chocolat Selection bonbon
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konyakosmeggy fadobozban

15 szem minőségi konyakosmeggy fadobozban. 
A roppanós csokoládé burokban rejlő meggy és az azt körülölelő konyak 
minden férfi t és nőt levesz a lábáról, pláne ha egy stílusos fadobozba kerül.

Doboz mérete: 16,5 x 3,5 x 10,6 cm 

Nettó ára: 2.036 Ft



Logomarcipán – 10 db-os
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10 db kézműves marcipántallér egyedi céglogós matricával ellátva, 
arany színű díszdobozba csomagolva.

Minimálisan rendelhető mennyiség: 15 doboz

Doboz mérete: 9 x 13,5 x 4,5 cm

Nettó ára: 1.486 Ft 
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Kézműves marcipántallér egyedi céglogós matricával ellátva, 
arany színű díszdobozba csomagolva.

Minimálisan rendelhető mennyiség: 10 doboz

Doboz mérete: 10 x 9 x 10 cm

Nettó ára: 2.820 Ft 

Logomarcipán – 20 db-os
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Midi
Tartalma: 250 g szaloncukor 

doboz mérete: 20 x 13 x 9 cm

Nettó ára: 1.521 Ft

Prémium szaloncukor

Minőségi alapanyagokból készült, valódi csokoládéba mártott 
szaloncukrokból  készült válogatásunkban mindenki megtalálja 
a kedvencét! 
A terméket 2 különböző kiszerelésben is megvásárolhatja.

Ízek: szilvás-marcipános, marcipános, rumos-kakaós, 
kekszes, kókuszos, barackos marcipános, citruszselés
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Minőségi alapanyagokból készült, valódi csokoládéba mártott szaloncukrokból 
készült válogatásunkban mindenki megtalálja a kedvencét! 
A terméket 2 különböző kiszerelésben is megvásárolhatja.

Ízek: szilvás-marcipános, marcipános, rumos-kakaós, 
kekszes, kókuszos, barackos marcipános, citruszselés

Prémium szaloncukor

g olhatja.

arcipános, marcipános, rumos-kakaós, 
zos, barackos marcipános, citruszselés

Mini
Tartalma: 200 g szaloncukor 

doboz mérete: 10 x 16 x 10 cm

Nettó ára: 1.170 Ft



16 szem kézműves marcipángolyó 
bőr hatású díszdobozban
Választható ízek: konyakosmeggyes, narancsos
Különleges megoldás lehet a logózásra az egyedi 
céglogós szalag!

Doboz mérete: 17 x 17 x 4 cm 

Nettó ára: 2.633 Ft

8 szem kézműves marcipángolyó 
bőr hatású díszdobozban
Választható ízek: konyakosmeggyes, narancsos 
Különleges megoldás lehet a logózásra az egyedi 
céglogós szalag!

Doboz mérete: 17 x 10 x 4 cm

Nettó ára: 1.585 Ft

Aki egyszer megkóstolja ezeket a különleges konyakosmeggyel töltött, vagy
kandírozott narancshéjjal ízesített marcipángolyókat, hallani sem akar többé 
a gépek által gyártott hamisítványokról.
Prémium minőség, igazi ínyenceknek!

Kézzel készített prémium minôségû marcipándesszert
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Prémium minőségű bonbon variációk krokodilbőr hatású, 
fém rátétes exkluzív dobozban. A dobozzal harmonizáló ajándéktjáskával.
Súly: 360 g 

Doboz mérete: 22,5 x 23,5 x 5,6 cm 

Nettó ára: 4.838 Ft

Coccodrillo bonbon
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400 g aszaltgyümölcsből és magvakból készült drazsé, tej, ét és fehércsokoládé 
bevonattal, ízléses minőségi textil hatású díszdobozban. 
Kétféle választható színben.

Doboz mérete:18 x 4,5 x 18 cm

Nettó ára: 3.508 Ft

Prestige drazséválogatás
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340 g prémium minőségű praliné golyó elegáns dobozban, ajándék dísztasakkal. 

Doboz mérete: 30,5 x 22,3 x 4 cm 

Nettó ára: 4.130 Ft

Truffle boksz bonbon
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Luxory pralinéválogatás

270 g luxus minőségű praliné órási méretű textil hatású 
dobozban, ajándék dísztasakkal. 
Kétféle választható színben.

Doboz mérete: 37,5 x 26 x 3,5 cm

Nettó ára: 3.744 Ft

01 02
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Mandulakrémmel töltött étcsokoládé, karamellával töltött tejcsokoládé és cseresznyekrémes 
fehércsokoládé pralinékből készült válogatás kétféle kiszerelésben.

Truffle mix pralinéválogatás

117 g-os 
Doboz mérete: 12,5 x 12,5 x 8,5 cm 
Nettó ára: 1.120 Ft

195 g-os 
Doboz mérete: 13,5 x 17 x 5 cm 
Nettó ára: 1.659 Ft
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Elegáns bonbonválogatás dísztasakkal. 16 szem minőségi karamellás, 
mogyorós, kókuszos és gianduja töltelékes pralinéval.
Kétféle választható színben.

Doboz mérete: 21,5 x 21 x 6 cm

Nettó ára: 2.574 Ft

Gourmet Collection bonbon

5
02

01
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250 g aszaltgyümölcsökből és magvakból készült drazsé, 
tej-, ét-, és fehércsokoládé bevonattal, elegáns fémdobozban. 
Kétféle választható színben.

Doboz mérete:18 x 4,5 x 18 cm 

Nettó ára: 2.457 Ft

Treasure drazséválogatás
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20 db magas minőségű belga csokoládéból készült bonbonkreáció 
prémium minőségű dombormintás fémdobozban, 
hozzáillő mintájú ajándéktasakkal.

Doboz mérete: 22,5 x 4 x 18 cm 

Nettó ára: 4.095 Ft

Metal Deluxe bonbon
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PaperJam 2003 Kft.
www.paperjam.co.hu

Telefon: +36 70 577 0885 
Email: arajanlat@paperjam.co.hu

Az ajándékok és a csomagolás egy része kézzel készül, ezért a megrendelést október végéig javasoljuk leadni.

A kiadványunkban található csomagok esetén külön emblémázási költség ellenében vállaljuk a termék, a 
csomagolás vagy a szalag logózását., melyre árajánlat készül. A termékek logózását csak abban az esetben 

tartalmazza az ár, ha az külön feltüntetésre került a katalógusban. A csomagokat rendelésre gyártjuk, 
ezért néhány darabos  rendeléseket sajnos nem tudunk teljesíteni!

A megadott árak nem tartalmazzák az áfa-t és a szállítási költségeket. 

Bármilyen kérdés esetén, szívesen állunk rendelkezésére!




