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מארז שביט לבן מארז סטאר לבן

מחיר 100 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 64 ₪ 
לפני מע"מ

קופסת פח המכילה:
תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, פרלין שוקולד 

חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן 
עם שברי בוטנים, פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן מקורמל, תערובת 

בוטנים בעיטוף שוקולד חלב ולבן.

12

קופסת פח המכילה:
טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, "בייטס שוקופלת", שוקולד חלב 

מקופל בשכבות, פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, קלסטר'ס בוטנים, 
אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל 

ושבבי קוקוס, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, צימוק בעיטוף שוקולד חלב, שקד בעיטוף 
שוקולד מריר.
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מארז סאן שחורמארז סופרנובה   

המארז כולל:
קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד 

חלב, קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח 
המכילה צ'אנקס שקדים ואגוזי לוז, חתיכות שוקולד חלב עם שברי שקדים ואגוזי 
לוז, קונפיטורת תות שדה במתכון ביתי, בעלת למעלה מ-50% פרי, ללא חומרים 

משמרים וללא צבעי מאכל, סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, קוביות שומשום 
מקורמל בעיטוף שוקולד חלב, דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, נפוליטנים - 
מגוון שוקולדים מריר 70%, פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים, לוז בעיטוף 

שוקולד לבן ונגיעות רום, שקד בעיטוף שוקולד מריר.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גולן מרלו 2019 מיוצר מענבים שגודלו 

בכרמים ברמת הגולן, אזור גידול משובח לענבי מרלו איכותיים. היין התיישן במשך 
5 חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי.

קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז ושקדים, שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים, 
פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים, שקד בעיטוף 

שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו, לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום, ביצי שוקולד 
חלב עם קרם קקאו.

34

מחיר 150 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 120 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז סאן שחורמארז גאיה לבן 

המארז כולל:
פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, תערובת בוטנים בעיטוף שוקולד חלב ולבן, 
שקד בעיטוף שוקולד מריר, תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גליל קברנה סובניון, יין ארומטי ועוצמתי עם 

גוף עשיר ומלא.
פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל, קלסטר'ס בוטנים, 

אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים.

56

מחיר 42 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 68 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז קסיופאה לבן מארז גלקסי לבן

המארז כולל:
קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד 

חלב, פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן מקורמל, מרציפן - שקדים 
טחונים בעיטוף שוקולד מריר, טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, טבלת 

שוקולד מריר עם שברי פיסטוק, טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז, "בייטס 
שוקופלת", שוקולד חלב מקופל בשכבות, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד 

חלב עם שברי בוטנים, פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, צימוק 
בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%, פרלינים משוקולד 

חלב עם קרם אגוזים, קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד חלב, דובדבן 
אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, שקד בעיטוף שוקולד מריר, תערובת בוטן בעיטוף 

שוקולד חלב ושוקולד לבן.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גליל קברנה סובניון, יין ארומטי ועוצמתי עם 

גוף עשיר ומלא.
סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד 

חלב, דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו, בוטן 
בעיטוף שוקולד חלב, שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו.
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מחיר 205 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 110 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז נפטון שחורמארז ונוס לבן  

המארז כולל:
פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז.

קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים.
צימוק בעיטוף שוקולד חלב.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גולן מרלו 2019 מיוצר מענבים שגודלו 

בכרמים ברמת הגולן, אזור גידול משובח לענבי מרלו איכותיים. היין התיישן במשך 
5 חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי.

חרוסת - ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד, קונפיטורת פירות יער - קונפיטורה 
קלאסית ואיכותית בעלת למעלה מ-50% פרי, ללא חומרים משמרים וללא צבעי 

מאכל, פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל, "בייטס שוקופלת", 
שוקולד חלב מקופל בשכבות, לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום, קשיו בעיטוף 

שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

910

מחיר 36 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 138 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז גלקסי שחורמארז סטאר שחור

קופסת פח המכילה:
חרוסת - ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד, פרלין בונטה מריר עם קרם וניל 

ושברי פקאן סיני, טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז, ביצי שוקולד חלב עם 
קרם קקאו, שקד בעיטוף שוקולד מריר, תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב 

ושוקולד לבן, תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, בוטן בעיטוף 
שוקולד חלב, פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, פרלין שוקולד חלב עם מילוי 

קרם וניל ושבבי קוקוס.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גליל קברנה סובניון, יין ארומטי ועוצמתי עם 

גוף עשיר ומלא.
קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מריר, קוביות שומשום 

מקורמל בעיטוף שוקולד חלב, דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, ביצי שוקולד 
חלב עם קרם קקאו, פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, תערובת קשיו בעיטוף 
שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד 

חלב עם שברי בוטנים, פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, צימוק 
בעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%, פרלינים משוקולד 

חלב עם קרם אגוזים, שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו.
.

1112

מחיר 123 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 180 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז ונוס זהב סאן לבן

המארז כולל:
קונפיטורת פירות יער - קונפיטורה קלאסית ואיכותית בעלת למעלה מ-50% פרי, 
ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, 

פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיני, מרציפן - שקדים טחונים בעיטוף 
שוקולד מריר, תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, 
קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו, תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב 

ושוקולד לבן.

1314

מחיר 90 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 60 ₪ 
לפני מע"מ

המארז כולל:
קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף שוקולד מריר,

נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%,
פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים,

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו,
תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.
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מארז פלאנטמארז שביט שחור

המארז כולל:
קונפיטורת תות שדה - במתכון ביתי, בעלת למעלה מ-50% פרי, ללא חומרים 

משמרים וללא צבעי מאכל, סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים, טבלת שוקולד 
מריר עם שברי פיסטוק, פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז 
שלמים, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%, תערובת צימוק בעיטוף שוקולד 
חלב ושוקולד לבן, לוז בעיטוף שוקולד חלב, תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב 

ושוקולד לבן.

המארז כולל:
קופסת פח המכילה חליטת תה 

מנטה מרגיעה )ללא קופאין(, 
קופסת פח המכילה "שוקופלת", 

שוקולד חלב מקופל בשכבות, 
קופסת פח המכילה פקאן 

מקורמל בעיטוף שוקולד מריר, 
קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- 

שברי אגוזים ושקדים בקרמל 
בעיטוף שוקולד חלב, פרלין 
שוקולד חלב עם קרם קקאו 
ושברי פקאן מקורמל, פרלין 

שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, 
קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, תערובת קשיו בעיטוף 
שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד 

חלב עם שברי בוטנים, פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, צימוק 
בעיטוף שוקולד חלב, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, שקדים טחונים בעיטוף שוקולד 

מריר, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 
70%, קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד חלב, דובדבן אמרנה בעיטוף 

שוקולד מריר, ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו, דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד 
מריר, לוז בעיטוף שוקולד חלב.

1516

מחיר 100 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 260 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז שביט שחורמארז סטאר לבן 

קופסת פח המכילה:
חרוסת - ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד, סירופ סילאן 60% מתמרים 

מובחרים, קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח 
המכילה "קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד חלב, טבלת 

שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים 
ושני אגוזי לוז שלמים, מרציפן - שקדים טחונים בעיטוף שוקולד מריר, שקד בעיטוף 

שוקולד מריר, תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, תערובת בוטן 
בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

קופסת פח המכילה:
קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף שוקולד מריר,

טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז,
נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%,

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן,

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו.

1718

מחיר 138 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 82 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז סטאר שחורמארז גאיה שחור 

קופסת פח המכילה:
קופסת פח המכילה פקאן מקורמל בעיטוף שוקולד מריר,

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים,
נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%,

נוגט רך עם שברי שקדים ובעיטוף שוקולד חלב,            
בוטן בעיטוף שוקולד חלב,

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל,
"בייטס שוקופלת", שוקולד חלב מקופל בשכבות,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

המארז כולל:
חרוסת - ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד,

קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים,
ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו,

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום.

1920

מחיר 52 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 110 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז נפטון לבןמארז סופרנובה

המארז כולל:
"בייטס שוקופלת", שוקולד חלב מקופל בשכבות, בוטן בעיטוף שוקולד חלב, פרלין 

שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל, פרלין שוקולד חלב עם קרם 
אגוזי לוז, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, תערובת קשיו 

בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות 
שוקולד חלב עם שברי בוטנים, פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס, 

צימוק בעיטוף שוקולד חלב, פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי 
לוז שלמים, שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גולן מרלו 2019 מיוצר מענבים שגודלו 

בכרמים ברמת הגולן, אזור גידול משובח לענבי מרלו איכותיים. היין התיישן במשך 
5 חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי.

חרוסת - ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד, קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח 
בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים 

בקרמל בעיטוף שוקולד חלב, שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו, 
לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום, ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו, תערובת 
חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב 

ושוקולד לבן.

2122

מחיר 130 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 154 ₪ 
לפני מע"מ
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מארז גלקסי שחור מארז פלאנט
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מחיר 290 ₪ 
לפני מע"מ

מחיר 300 ₪ 
לפני מע"מ

המארז כולל:
קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- 

שברי אגוזים ושקדים בקרמל 
בעיטוף שוקולד חלב, קופסת פח 

המכילה פקאן מקורמל בעיטוף 
שוקולד מריר, טבלת שוקולד 

חלב עם שברי אגוזי לוז, טבלת 
שוקולד לבן עם שברי שקדים 
ומלח ים, קופסת פח המכילה 

צ'אנקס שקדים ואגוזי לוז, 
חתיכות שוקולד חלב עם שברי 

שקדים ואגוזי לוז, קופסת פח 
המכילה שקד בעיטוף שוקולד 

לבן ובשבבי קוקוס קלוי, "בייטס שוקופלת", שוקולד חלב מקופל בשכבות, בוטן 
בעיטוף שוקולד חלב, פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל

ספיר- פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז, תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן 
וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד חלב עם 
שברי בוטנים, צימוק בעיטוף שוקולד חלב, תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד 

חלב ושוקולד לבן, תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, פרלין בונטה 
שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים, נוגט רך עם שברי שקדים 

ובעיטוף שוקולד חלב, נפוליטנים - מגוון שוקולדים מריר 70%, פרלינים משוקולד 
חלב עם קרם אגוזים, קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד חלב, דובדבן 

אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו, דובדבן אמרנה 
בעיטוף שוקולד מריר.

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 

מל', גולן מרלו 2019 מיוצר 
מענבים שגודלו בכרמים ברמת 
הגולן, אזור גידול משובח לענבי 

מרלו איכותיים. היין התיישן 
במשך 5 חודשים בחביות עץ 

אלון אמריקאי וצרפתי.
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 

מל', גליל קברנה סובניון, יין 
ארומטי ועוצמתי עם גוף עשיר 

ומלא.
קונפיטורת פירות יער - קונפיטורה קלאסית ואיכותית בעלת למעלה מ-50% פרי, 

ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל.
קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מריר, קופסת פח המכילה 

"קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד חלב, קופסת פח 
המכילה צ'אנקס שקדים ואגוזי לוז, חתיכות שוקולד חלב עם שברי שקדים ואגוזי 

לוז, קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס קלוי, טבלת 
שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז,  טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים, 

טבלת שוקולד מריר עם שברי פיסטוק, דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר, ביצי 
שוקולד חלב עם קרם קקאו, שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו, לוז 

בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום, תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, 
תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן, שקד בעיטוף שוקולד מריר, קשיו 

בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו.
.
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מארז פלאנט
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מחיר 350 ₪ 
לפני מע"מ

המארז כולל:
יין אדום, ספיישל אדיישן , 750 מל', גליל קברנה סובניון, יין ארומטי 

ועוצמתי עם גוף עשיר ומלא.
קונפיטורת פירות יער - קונפיטורה קלאסית ואיכותית בעלת למעלה 

מ-50% פרי, ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל.
סירופ סילאן 60% מתמרים מובחרים,

קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מריר,
קופסת פח המכילה "קרוקנטס"- שברי אגוזים ושקדים בקרמל 

בעיטוף שוקולד חלב,
טבלת שוקולד מריר עם שברי פיסטוק,

קופסת פח המכילה צ'אנקס שקדים ואגוזי לוז, חתיכות שוקולד חלב 
עם שברי שקדים ואגוזי לוז,

קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס קלוי, 
מרציפן - שקדים טחונים בעיטוף שוקולד מריר, פרלין בונטה מריר עם 

קרם וניל ושברי פקאן מקורמל,
"בייטס שוקופלת", שוקולד חלב מקופל בשכבות,

בוטן בעיטוף שוקולד חלב,
פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן מקורמל,

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז,
קלסטר'ס בוטנים, אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים,

תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב, 
פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס,

צימוק בעיטוף שוקולד חלב,
קוביות שומשום מקורמל בעיטוף שוקולד חלב,

דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר,
ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו,

דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן,

תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן,
שקד בעיטוף שוקולד מריר,

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו.



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.


