
Cadouri artizanale corporate



Anul acesta, alege să oferi
angajaților și partenerilor tăi 

În loc să optezi pentru brandurile de
supermarket, descoperă și dăruiește
cadouri artizanale, cu suflet și
poveste. 

Aceste cadouri, create în România,
vor stârni zâmbete și vor rămâne în
amintirea celor care le primesc.

altfel de cadouri. 



Ciocolată artizanală                  fabricată la Cluj
Maximilian Chocolat este locul din centrul
Clujului unde Laura Hizo creează una
dintre cele mai fine ciocolate artizanale
din țară, folosind ingrediente premium de
la furnizori locali. 

Alege unul dintre pachetele cu trufe sau
praline pictate manual și oferă-le
angajaților tăi experiențe autentice pentru
toate cele 5 simțuri.



Cutie Maximilian 9 trufe asortate sau 9 praline
asortate, 90g
Cutie Maximilian 4 trufe asortate sau 4 praline
asortate, 40g
Vin Corcova Cuvee Boheme, 750 ml
Cutie din lemn natur

Pure Joy Red
 2 cutii Maximilian 4 trufe asortate sau 4
praline asortate, 2x40g
Vin roșu de Corcova, Cabernet Sauvignon /
Merlot / Syrah, 750 ml
Cutie din lemn natur

161 RON, TVA inclus

Boheme Joy

227 RON, TVA inclus



Cutie Maximilian 9 trufe asortate sau 9 praline
asortate, 90g
Un vin roșu de Corcova, Cabernet Sauvignon /
Merlot / Syrah, 750 ml, sau similar
Cafea de specialitate Blend Yume’spresso #1,
250g
Pungă de cadou

Special Present White
Cutie Maximilian 9 trufe asortate sau 9 praline
asortate, 90g
Un vin alb de Corcova, Chardonnay, 750ml, sau
similar
Cafea de specialitate Blend Yume’spresso #1, 250g
Pungă de cadou

168 RON, TVA inclus

Special Present Red

173 RON, TVA inclus



Lumânări din spia Moods
Moods este un brand românesc de lumânări
apărut în timpul pandemiei, ce a luat naștere
la inițiativa a două iubitoare de cadouri și de
experiențe senzoriale deosebite.

 Pachetele  Moods propun o varianta
sănătoasă, non-toxică a lumânărilor de soia
într-un recipient elegant și delicat alături de
alte produse fine precum ciocolată
artizanală, ceai organic, cafea.



Warm Winter
Lumânare decortivă Moods, înălțime 10cm
(ceară de soia, arome create special pentru
lumânări parfumate, acreditate IFRA)
Figurină artizanală brăduț din ciocolată cu
lapte Guilty Pleasure,26g
Cutie de ceai GadalTea, 15piramide
(ingrediente certificate organic)
Cutie cadou, umplutură, hârtie de mătase,
panglică

140 RON, TVA inclus



Lumânare parfumată Moods, 160g (ceară de
soia, arome create special pentru lumânări
parfumate, acreditate IFRA)
Cutie de praline Guilty Pleasure, 60g (6
praline artizanale)
Bombă de baie hidratantă, Nala Cosmetics,
50g (ulei de migdale, unt de shea, unt de
cacao, amidon din porumb, petale de
trandafiri)
Ornament de brad Moods, 30g (ceară de soia,
arome create special pentrulumânări
parfumate, acreditate IFRA)
Cutie cadou, umplutură de luxe, hârtie de
mătase, panglică

197 RON, TVA inclus

Five Senses



Lumânare parfumată Moods, 160g (ceară de
soia, arome create special pentru lumânări
parfumate, acreditate IFRA)
Cutie praline Guilty Pleasure,60g (6praline
artizanale)
Cafea boabe de specialitate proaspă prăjită
Dropshot, 250g
Sticlă vin roșu sec, crama Rasova, gama Sur
Mer, 750ml
Cutie cadou, umplutură de luxe, hârtie de
mătase, panglică

298 RON, TVA inclus

Business Premium



Bunătăti traditionale de la Idicel
Produsele Răzvan Idicel aduc aminte de bunici și viața
la țară. Fructele si legumele folosite sunt locale, alese
de la furnizorii din zona satului Idicel Pădure. 

Pefecte pentru angajații sau partenerii tăi, cutiile
cadou includ bunătăți create după rețete tradiționale
precum zacuscă, muștar sau dulcețuri, dar și cafea de
specialitate sau ciocolată artizanală.

Achiziționând unul din pachetele de mai jos, sprijini
copiii din satul Idicel întrucât 5% din comandă va fi
donată pentru renovarea școlii locale.



Pachet local
Vin Liliac Cuvée sau Fetească Neagră 0.7L
Zacuscă la ceaun cu ghebe Răzvan 350g
Cremă de alune de pădure 45% cu cacao
Răzvan 300g
Ciocolată cu lapte 54% cacao cu vișine din
vișinată Răzvan 80g
Muștar grozav Răzvan 310 g
Cutie cadou premium

180 RON, TVA inclus



Pachet clasic
Vin Liliac Cuvée Roșu 0.7L
Zacuscă de vinete Răzvan 350g
Dulceață de vișine 380g
Cremă alune de pădure cu cacao Răzvan
250g
Ciocolată neagră 70% cacao cu cireșe și
vișinată Răzvan  80g
Cafea de specialitate proaspăt măcinată
100g

220 RON, TVA inclus



Ceaiuri și tizane de specialitate Teaz
Oferă ceaiuri și tizane de specialitate
sau aromatizate însoțite de ustensile și
cutii metalice pentru prepararea și
depozitarea corectă a ceaiului.

Produsele vin ambalate in cutii
manufacturate, imprimate cu picturi in
acuarelă cu tematică de sărbători. Un
cadou estetic și aromat, perfect pentru
sezonul rece.



Christmas Delight Basic
pachet ceai Christmas Tea, amestec
aromatizat de ceai negru și mirodenii, 50g
pachet ceai Cinnamon Star, amestec
aromatizat de ceai verde și condimente, 50g
infuzie Apple Ginger, amestec natural
aromatizat de fructe, 50g
o cană din porțelan roșu new bone
o baghetă de zahăr candel brun
Materiale informative colorate și vesele ce
descriu lumea fascinantă a ceaiului.

110.50 RON, TVA inclus



Christmas Delight Plus
Choc - Truffle, amestec aromatizat de ceai negru,
ceai oolong și condimente, 50g
Pure Orange, amestec aromatizat de ceai verde,
fructe și flori, 50g
Ginger - Seaberry, amestec natural aromatizat de
fructe, benefic pentru sistemul imunitar, 50g
Marzipan with Nut, amestec aromatizat din ceai
rooibos, fructe și flori. 50g
Cană din porțelan, cu motive de Crăciun și
capacitate de 400 ml.
o baghetă de zahăr candel brun
Cutie pentru depozitarea ceaiului cu tematică de
iarnă

152.50 RON, TVA inclus



Christmas Delight Premium
Sweet Spcy Milkshake, amestec aromatizat de
ceai oolong, ceai verde și condimente. 50g
Hot Fudge Apple Pudding, amestec aromatizat de
fructe, 50g
Cană din porțelan, cu motive de Crăciun și
capacitate de 350 ml.
Infuzor din oțel inoxidabil cu element decorativ
pictat manual
Ornament comestibil din zahăr.
Decorațiune de iarnă, din lemn și materiale textile.

172 RON, TVA inclus



Salvează timp alegând o cutie cu cele mai bune produse selectate de noi 

Putem personaliza cadourile cu logo-ul companiei sau o felicitare cu mesaj

Putem livra la birou sau acasă la fiecare coleg 

Anda Arhire
+40 722 479 218

anda.rebegea@daruiescu.ro
LinkedIn: Dăruiescu

 


