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מארז אוריאןמארז שביט

מחיר 49 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 98 ₪ 
לפני מע"מ

קופסת פח L המכילה:
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז,  70% מוצקי קקאו, 
בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן 

ומריר, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, פרלינים עם מלית קרם אגוזים.

קופסת פח XL המכילה:
קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, מגוון פרלינים במליות מריר עם קרם 

קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב 
עם קרם וניל, קופסת פח המכילה בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן, קופסת פח 

המכילה שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו, קשיו בעיטוף שוקולד מריר, 
כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% 

מוצקי קקאו, צימוק בעיטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, 
לבן ומריר.
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מארז פנינה מארז סטאר 

מחיר 200 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 23 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
מהדורת הזהב K24 - יין לבן מבעבע מבית בלו נאן, קופסת פח המכילה פקאן סיני 

בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות 
קפוצ'ינו, תפוז סיני מסוכר בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי 

דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם 
קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם 

קרם וניל, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי 
קקאו, בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, קשיו בעיטוף שוקולד מריר, חמוציות 
בעיטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, בוטן 

בעיטוף שוקולד חלב.

מארז הכולל:
קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר,

נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו.
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מארז יופיטר מארז נגה 

מחיר 87 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 150 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד, משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז 

ושברי אגוזי לוז, סדרת חלוקי הנחל- דובדבן אמרנה מסוכר בעיטוף שוקולד מריר 
70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, פקאן סיני בעיטוף 

שוקולד מריר,  בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף 
שוקולד חלב, לבן ומריר, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, סירופ תמרים, ללא חומרים 

משמרים מבית "דודה ברטה".

מארז הכולל:
קיפולית משוקולד איטלקי משובח, שוקולד "זברה" מריר ולבן, מגוון פרלינים עם 

מלית קרם אגוזים, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, קופסת פח 
המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, קופסת פח המכילה פקאן 
סיני בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח המכילה מגוון פרלינים במליות מיוחדות- 

מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי 
לוז, חלב עם קרם וניל, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, 

בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, קשיו בעיטוף שוקולד מריר, בוטן בעיטוף 
שוקולד חלב.
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מארז סטאר מארז שביט

מחיר 70 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 132 ₪ 
לפני מע"מ

קופסת פח L המכילה:
סדרת חלוקי הנחל- לימון מסוכר בעיטוף שוקולד חלב ובציפוי סוכרי דק ועדין 

בטקסטורות מיוחדות, קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר, קופסת 
פח המכילה בייגלה בעיטוף שוקולד לבן, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, 

לבן ומריר, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם 
קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל.

מארז הכולל:
קיפולית משוקולד איטלקי משובח, שוקולד "זברה" מריר ולבן, קראנץ' דובשניות 

בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, סדרת חלוקי הנחל- קוביות תפוז מסוכר בעיטוף 
שוקולד מריר ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, קופסת פח המכילה 

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, קופסת פח המכילה פקאן סיני 
בעיטוף שוקולד מריר, מגוון פרלינים במליות מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם 
קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, נפוליטנים 

משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, צימוק בעיטוף שוקולד חלב.
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מארז אוריאןמארז נגה 

מחיר 57 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 120 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
דבש פרחי בר- דבש טהור, דבש עונתי אמיתי העשוי מ-100% צוף פרחים, ללא 

חימום וללא תוספות מלאכותיות, מבית "דודה ברטה", קונפיטורה תפוח עץ וקינמון 
במהדורה מיוחדת, ללא חומרים משמרים מבית "דודה ברטה", מגוון פרלינים 

במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, 
חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, 

לבן ומריר, כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, בוטן בעיטוף שוקולד חלב.

קופסת פח XL המכילה:
סדרת חלוקי הנחל- אגוזי מלך בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי 

סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- תפוז סיני מסוכר בעיטוף 
שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, 
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי קקאו, 
מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב 

עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, כריות הולנדיות בעיטוף 
שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, בייגלה מלוח 

בעיטוף שוקולד חלב, חמוציות בעיטוף שוקולד חלב. דבש טהור, דבש עונתי אמיתי 
העשוי מ-100% צוף פרחים, ללא חימום וללא תוספות מלאכותיות, מבית "דודה 
ברטה", קונפיטורה רימון ופטל אדום במהדורה מיוחדת, ללא חומרים משמרים 

מבית "דודה ברטה".
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מארז סאןמארז סטאר 

מחיר 188 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 56 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
סדרת חלוקי הנחל- קוביות תפוז מסוכר בעיטוף שוקולד מריר ובציפוי סוכרי דק 
ועדין בטקסטורות מיוחדות, קיפולית משוקולד איטלקי משובח, שוקולד "זברה" 

מריר ולבן. בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 
מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי קקאו, קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד, 
משוקולד חלב ולבן עם קרם אגוזי לוז ושברי אגוזי לוז, קופסת פח המכילה פרלינים 

בעבודת יד, טריפל נוגט, קופסת פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות 
קפוצ'ינו, קופסת פח המכילה פקאן סיני בעטוף שוקולד מריר, קראנץ' דובשניות 
בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר בוטן בעיטוף שוקולד חלב, קופסת פח המכילה 

מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב, קופסת פח 
המכילה שקד בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות טירמיסו.

מארז הכולל:
יין אדום מרלו שיראז מסדרת קלאסיק , יקב "ברקן",

מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם 
קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל. צימוק בעיטוף שוקולד חלב.
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מארז נפטון מארז שביט

מחיר 99 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 120 ₪ 
לפני מע"מ

קופסת פח L המכילה:
מיני בלו ויין – מהדורת הזהב -K24 יין לבן מבעבע, יקב "בלו נאן".

סדרת חלוקי הנחל- לימון מסוכר בעיטוף שוקולד חלב ובציפוי סוכרי דק ועדין 
בטקסטורות מיוחדות, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 
70% מוצקי קקאו, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, קופסת פח 

המכילה מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב, קופסת 
פח המכילה בייגלה בעטוף שוקולד לבן, קופסת פח המכילה פולי קפה בעיטוף 

שוקולד מריר.

מארז הכולל:
יין אדום, קברנה סובניון, רזרב סינגל ויין, יקב "ברקן", סדרת חלוקי הנחל- אגוזי 

מלך בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות 
מיוחדות, קופסת פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, קופסת 
פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר 

עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, 
חלב עם קרם וניל. נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו.
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מארז סאן מארז גלקסי 

מחיר 172 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 85 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
יין אדום קברנה סובניון, סדרת יונתן, יקב "רקאנטי", קיפולית משוקולד איטלקי 

משובח, שוקולד "זברה" מריר ולבן, מגוון פרלינים עם מלית קרם אגוזים, בייגלה 
מלוח בעיטוף שוקולד חלב, קשיו בעיטוף שוקולד מריר, סדרת חלוקי הנחל- לימון 
מסוכר בעיטוף שוקולד חלב ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, סדרת 

חלוקי הנחל- קוביות תפוז מסוכר בעיטוף שוקולד מריר ובציפוי סוכרי דק ועדין 
בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- אגוזי מלך בעיטוף שוקולד מריר 70% 

מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות.

מארז הכולל:
שיאון, יין אדום יבש, 750 מל', יקב "רמת הגולן", דבש פרחי בר- דבש טהור, דבש 

עונתי אמיתי העשוי מ-100% צוף פרחים, ללא חימום וללא תוספות מלאכותיות, 
מבית "דודה ברטה", נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו,

קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, בוטן בעיטוף שוקולד חלב.
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מארז יופיטרמארז נפטון 

מחיר 112 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 244 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
יין אדום קברנה סובניון, גליל עליון, יקב ”הרי גליל",

סדרת חלוקי הנחל- קוביות תפוז מסוכר בעיטוף שוקולד מריר ובציפוי סוכרי דק 
ועדין בטקסטורות מיוחדות, פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר,  בייגלה מלוח בעיטוף 

שוקולד חלב, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, 
לבן ומריר, מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב.

מארז הכולל:
יין אדום, קברנה סובניון, סדרת הפרימיום אלטיטוד 808, יקב "ברקן",   קראנץ' 

דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף 
שוקולד מריר, קופסת פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, 

קופסת פח המכילה מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם 
קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, קשיו 

בעיטוף שוקולד מריר, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, מגוון 
פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם 
קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, מיקס 

צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב, קופסת פח המכילה 
בייגלה בעיטוף שוקולד לבן, קופסת פח המכילה פולי קפה בעיטוף שוקולד מריר.
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מארז ונוס מארז סטאר 

מחיר 275 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 42 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
יין גרי דה מרסלאן, כרם מנרה, יין פירותי ופרחוני, מבושם ועדין במיוחד מבית 

"יקב רקאנטי", סדרת חלוקי הנחל- תפוז סיני מסוכר בעיטוף שוקולד מריר 70% 
מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- 
דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין 

בטקסטורות מיוחדות, קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר, קופסת 
פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו,קופסת פח המכילה פולי 
קפה בעיטוף שוקולד מריר, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר 

אגוז, 70% מוצקי קקאו, קופסת פח המכילה פרלינים בעבודת יד, טריפל נוגט.

מארז הכולל:
קופסת אחסון מעוצבת לקפה "לנדוור" המכילה 10 שקיות אישיות של קפה 

שחור קלוי וטחון טורקי, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, כריות 
הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב.
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מארז אוריאןמארז שביט

מחיר 100 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 132 ₪ 
לפני מע"מ

קופסת פח L המכילה:
זוג כוסות אספרסו פורצלן עם שרוול סיליקון, 80 מ"ל, מבית "פוד אפיל"

קפסולות קפה אספרסו קלוי וטחון, SUPREMO )מתאים לשימוש במכונות 
נספרסו( מבית "קפה לנדוור", קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, 

נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, קופסת פח המכילה פולי 
קפה בעיטוף שוקולד מריר.

קופסת פח XL  המכיל:
זוג כוסות אספרסו פורצלן עם שרוול סיליקון, 80 מ"ל, מבית "פוד אפיל"

אספרסו- 100% ערביקה באריזת ואקום, קלוי וטחון אספרסו, מבית "קפה לנדוור",
קופסת פח המכילה קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, קראנץ' דובשניות 

בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים 
משוקולד אקסטרה מריר70% מוצקי קקאו, קופסת פח המכילה שקד בעיטוף 

שוקולד לבן ונגיעות טירמיסו, קופסת פח המכילה פולי קפה בעיטוף שוקולד מריר.
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מארז גלקסי מארז גלקסי

מחיר 190 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 220 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
מארז סכו"ם 24 חלקים, סדרת גאלרי, מבית "פוד אפיל", קופסת פח המכילה 

בייגלה בעיטוף שוקולד לבן, קופסת פח המכילה פולי קפה בעיטוף שוקולד מריר, 
קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות טירמיסו, קופסת פח המכילה 

קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, 
מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעיטוף שוקולד חלב.

מארז הכולל:
סט מחבת 24 ס"מ וכף טיגון כחולה, סדרת טרופיק אינפינטי, מבית "פוד אפיל",
סדרת חלוקי הנחל- אגוזי מלך בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי 

סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- לימון מסוכר בעיטוף 
שוקולד חלב ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, בוטן בעיטוף שוקולד 

חלב, צימוק בעיטוף שוקולד חלב, מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות 
בעטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר.
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מארז גלקסי מארז גלקסי 

מחיר 185 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 350 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
מארז 4 סכינים מקצועיות, סדרת שף, מבית "נעמן", קופסת פח המכילה שקד 

בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות טירמיסו, פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר,  מגוון 
פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם 

קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, נפוליטנים משוקולד אקסטרה 
מריר, 70% מוצקי קקאו, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, צימוק בעיטוף שוקולד 

חלב, מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף שוקולד חלב, קראנץ' 
דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר.

מארז הכולל:
סט מצעים זוגי, 100% כותנה, 4 חלקים, מידות 160 / 200 ס"מ, מבית "ורדינון",
כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם 

קרם קקאו, מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב 
עם קרם וניל, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% 

מוצקי קקאו, סדרת חלוקי הנחל- לימון מסוכר בעיטוף שוקולד חלב ובציפוי סוכרי 
דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, 

פרלינים עם מלית קרם אגוזים, מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן & חמוציות בעטוף 
שוקולד חלב.
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מצורף למארז שובר החלפה עבור סט המצעים מבית ורדינון בשווי 599.9 ₪.מצורף למארז שובר החלפה עבור מארז הסכינים מבית "נעמן" בשווי 259.9 ₪.
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מארז נגה מארז יופיטר 

מחיר 185 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 68 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
זוג מגבות קלאסיק, מגבות רכות ואיכותיות עשויות 100% כותנה נעימה, מבית 

"ורדינון", קיפולית משוקולד איטלקי משובח, שוקולד "זברה" מריר ולבן, בייגלה 
מלוח בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, 

קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, צימוק בעיטוף שוקולד חלב.

מארז הכולל:
רמקול בלוטופ' למקלחת, רמקול אלחוטי לסמארטפונים, עמיד במים ולחות,

פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר,  כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, צימוק 
בעיטוף שוקולד חלב, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר 

עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל.
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מארז נגה מארז ונוס 

מחיר 85 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 160 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
אוזניות ננו- אוזניות ננו בלוטופ' אלחוטיות בעיצוב מודרני בתוך תיבת טעינה חכמה, 

בעלת עוצמת שמע גבוהה, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, 
מריר עם קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם 

וניל, בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים 
משוקולד אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי קקאו.

מארז הכולל:
מצלמת דרך לרכב עם מסך 2.2 אינץ' מבית "פיור סינימה"- ביטחון לנהג | הקלטה 

אוטומטית | צילום רחב 90° | הקלטת וידאו ושמע | סוללה נטענת.
פקאן סיני בעיטוף שוקולד מריר, כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב,

קשיו בעיטוף שוקולד מריר.
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מארז יופיטר מארז יופיטר

מחיר 200 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 499 ₪ 
לפני מע"מ

מארז הכולל:
בידורית קריוקי בלוטוס ניידת מבית "פיור אקוסטיקס" - רמקול בלוטוס עם תאורת 

דיסקו, עד 8 שעות ניגון.
כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב, צימוק בעיטוף שוקולד חלב, בייגלה מלוח 

בעיטוף שוקולד חלב, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, קשיו בעטוף שוקולד מריר, 
חמוציות בעטוף שוקולד חלב, קראנץ' דובשניות בעיטוף שוקולד חלב, לבן ומריר, 
נפוליטנים משוקולד אקסטרה מריר, 70% מוצקי קקאו, קשיו בעטוף שוקולד לבן 

עם נגיעות קפוצ'ינו, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם 
קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל.

מארז הכולל:
מערכת סטריאו ניידת עם משטח טעינה אלחוטית Qi  מבית "פיור אקוסטיקס" -

בלוטוס | רדיו | שעון מעורר.
קופסת פח המכילה קשיו בעטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, קופסת פח המכילה  פקאן 

סיני בעיטוף שוקולד מריר, מגוון פרלינים במליות מיוחדות- מריר עם קרם קקאו, מריר עם 
קרם קפה, חלב עם קרם קרמל, חלב עם קרם אגוזי לוז, חלב עם קרם וניל, צימוק בעיטוף 
שוקולד חלב, קשיו בעטוף שוקולד מריר, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים משוקולד 

אקסטרה מריר, מריר תפוז ומריר אגוז, 70% מוצקי קקאו, סדרת חלוקי הנחל- דובדבן 
אמרנה מסוכר בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות 

מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- לימון מסוכר בעיטוף שוקולד חלב ובציפוי סוכרי דק ועדין 
בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- אגוזי מלך בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי 

קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות, סדרת חלוקי הנחל- תפוז סיני מסוכר 
בעיטוף שוקולד מריר 70% מוצקי קקאו ובציפוי סוכרי דק ועדין בטקסטורות מיוחדות.
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מי אנחנו
מתנות משמיים מתמחה בייבוא ושיווק מתנות, מוצרי פרסום, קידום מכירות 

והפקות דפוס לארגונים וחברות במגזר הפרטי והציבורי.

ומתן  שגרתיות  ולא  איכותיות  בהפקות  מתמקדת  שלנו  העשייה  עיקר 
פתרונות לחברות שרוצות לשים את הזרקור עליהן מול לקוחות, עובדים 

ושותפים עסקיים.

ב-2014 עלינו לאוויר, במטרה להציב רף מקצועי ושירותי ללא פשרות – לא 
כל כך הרבה זמן אבל מספיק בשביל לצבור ניסיון, ידע ובעיקר קהל מכובד 

של לקוחות מרוצים.

דגש  שימת  תוך  הדרך  אורך  לכל  ומקצועי  אישי  מליווי  נהנים  לקוחותינו 
להתאמת המוצר הנכון, החדשני והמתאים ביותר עבורו ותוך הקפדה על 

לוחות זמנים ועמידה בכל התקנים הנדרשים.

קטלוג  את  מציעים  אנו  עשירה  קנייה  חווית  ללקוחותינו  להעניק  מנת  על 
המוצרים הרחב ביותר בענף וכן פתרונות מיתוג והפקה מהמתקדמים ביותר.
ובלעדיים  ייחודיים  חדשים,  מוצרים  מאות  מעדכנים  אנו  השנים  במהלך 
ברמות מחיר שונות החל ממוצרים לכנסים ואירועים ועד למתנות יוקרתיות. 

יש לך דרישה למוצר קד"מ או מתנה כלשהי, בין אם מדובר במוצר מדף או 
במוצר בהזמנה מיוחדת  אנחנו כאן בדיוק בשביל זה! 

אנו נהנים מנאמנות לקוחותינו לאורך זמן ומתגאים ביכולתנו לספק מוצרים 
איכותיים והפקות ללא פשרות.

נשמח ללוות אתכם בכל אירוע ודרישה, אנחנו כאן בשבילכם!

כדאי לדעת
< מינימום להזמנה 4,000 ₪ לפני מע"מ.

< התמונות להמחשה בלבד – יש להתייחס למפרט המוצר.

< ט.ל.ח, המלאי מוגבל, מוצר אשר יאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך.

< כל המוצרים בעלי הכשר בד"צ בית יוסף / רבנות.
חלק גדול ממוצרי הייבוא הינם עם כשרות בד"צ מהודרת, במידה ותרצו 

להתאים מארז רק בכשרות זו נשמח לעזור בעניין.

< אנו בוחרים את מוצרינו בקפידה ושמים דגש על איכות השוקולד, מגוון 
מנצח וייחודי, מארזים יוקרתיים ומושקעים.

< חברתנו חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום בקהילה למען 
אוכלוסיות חלשות ובכדי לקדם הזדמנות שווה לכולם.

במרכז  ישראל",  "ציימס  עמותת  ע"י  מבוצעת  הקטלוג  מארזי  אריזת 
תעסוקה המונה כ-120 אנשים בעלי מוגבלויות ובכדי לייצור הזדמנויות 

שוות לחברים היקרים.


