
METSA TEA GIFT

Комплект от 4 части

Подаръчен комплект за чай в подаръчна кутия с пълнеж 
от дървена вълна и червена панделка.
Коледна чаша
Чай от горски плодове 30 гр.
Горски мед
Бадеми с млечен шоколад и канела 50 гр
Украса за коледно дърво “Fantasy”.

Емоционален комплект с усещане за уют.



Travel gift

Комплект от 5 части

Подаръчен комплект за сирена в подаръчна кутия с пълнеж
от дървена вълна и червена панделка.
Вакуумен термос
RPET одеяло
Домашни бисквити с масло и лимон 150 гр.
Лешници със златен шоколад “Always Gourmet”
Украса за коледно дърво



CHEESE GIFT

Комплект от 5 части

Подаръчен комплект за сирена в подаръчна кутия с пълнеж 
от дървена вълна и червена панделка.
Бамбукова дъска за рязане
Комплект ножове за сирене “Koet”
Домашни бисквити с масло и сирене чедър и домашни 
бисквити с чедър и розмарин 150 гр.
Зехтин от розмарин “Always Gourmet”
Чатни от манго “Always Gourmet” 80мл.



SPIRIT GIFT

Комплект от 4 части

Подаръчен комплект Spirit в подаръчна кутия
с пълнеж от дървена вълна и червена панделка.
Манерка 170 мл.
Сгъваема чаша
Млечен шоколад “Luis” с канела и бадеми 70 гр.
Джобен нож



COFFEE SET

Комплект от 2 части:

бележник А5 с корица, направена от остатъци от кафе
химикалка от остатъци от кафе
кутия от 100 % рециклиран картон
Бележникът и химикалката се брандират, 

Подарък, съчетаващ в себе си екология и топли емоции.



Coffee exclusive

Комплект от 3 части за любителите на кафето:

органично кафе “Арабика” 75 гр
чаша за кафе направена от остатъци от кафе
80 г шоколад (по желание натурален или млечен)
кутия от 100 % рециклиран картон с брандиране
Всеки продукт се брандира. Кутията се прави по изработва на клиента.

Насладете се на приятно и неповторимо 
усещане с този уникален комплект.



CORPORATE LUX GIFT

Комплект от 3 части

тефтер А5 с кадифена корица
химикалка soft touch
power bank 4000 mAh
луксозно изпълнение на подаръчната кутия
Всички подаръци се подбират като цветове и материали и 
всеки от тях се брандира.

Кутията се изработва по дизайн на клиента.

Удобен и функционален комплект за работа от дома или офиса.



Be creative

Бутилка за вода 500 мл с ротационен дигитален печат и 
с възможност за персонализация
Безжична бамбукова колонка с 5-цветен печат
тирбушон с ножче за етикети с лазерно гравиране
Всички подаръци са в брандирана кутия
Подаръците са допълнени от персонализирана комплимент 
картичка
Всички подаръци са опаковани в брандирана кутия за 
доставка с опция за доставка до адрес
 
Това е само една от възможностите. Създайте своя 
собствена концепция за подаръчен комплект като изберете сами подаръците, 
които да бъдат в комплекта.


