Populiarios

Sveikos

Originalios

Skaniausios

Saldi kalėdinė dovana – raktas bene į kiekvieną širdį: malonus
gestas, motyvuojantis paskatinimas ar įsimintinas priminimas
apie save. Saldainių dėžutė su logotipu, šventiniai saldainiai
ar kalėdiniai rinkiniai gali pasakyti labai daug, kai negalime
susitikti ir pasikalbėti akis į akį.
Suprasdami ypatingą svarbą užmegzti naują ar palaikyti esamą
ryšį su klientais, partneriais, darbuotojais atrinkome pačius
originaliausius, kokybiškiausius konditerijos gaminius. Išskirtinį
dėmesį skyrėme sveikiems produktams Kalėdoms. Kas gali būti
geriau, nei saldi verslo dovana, stiprinanti ne tik ryšius, bet ir
imunitetą? Ieškantiems sveikuoliškų dovanų siūlome rinktinį
ekologišką šokoladą, saldumynus su džiovintais vaisiais ir
gardėsius be cukraus.

GERIAUSIOS KALĖDINĖS VERSLO
DOVANOS – VALGOMOS DOVANOS!
MŪSŲ SALDŽIOS NAUJIENOS
GRAŽIAUSIOMS ŽIEMOS ŠVENTĖMS

Dėžutė Ø 100
Šokoladiniai saldainiai su įdaru ~ 120 g

Populiarios
Labiausiai perkamos ir daugelio pamėgtos saldžios verslo dovanos.
Rekomenduojame rinktis puikios kokybės produktus optimaliomis kainomis.

mažas Kubas
Visų švenčių sezonų bestseleris! Elegantiška
kubelio formos saldainių dėžutė gali tapti
Jūsų įmonės vizitine kortele. Nepriekaištingas
kalėdinės verslo dovanos pasirinkimas – balta
dėžutė su logotipu, perrišta derančios spalvos
juostele.
Dėžutė su logotipu 75x75x80 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 9 vnt.

Didelis kubas
Kubo formos dėžutę su šokoladiniais saldainiais
Kalėdoms puošia originaliai perverta juostelė.
Užsisakykite baltą kubą su logotipu ir išsirinkite
norimą juostelės spalvą.
Patikrinta idėja: stilingai atrodo spalvoti kubai su
atspaustomis Jūsų pasirinktomis nuotraukomis ar
logotipu.
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Dėžutė su logotipu 90x90x95 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 15 vnt.

saldainiai
su įdaru
be logotipo
Sezono naujiena! Nuo šiol populiarių formų
dėžutes siūlome pripildyti visų pamėgtais
didžiaisiais šokoladiniais triufeliais spalvotuose
popierėliuose. Greitiems ir mažiems užsakymams
– saldainiai aukso spalvos popierėliuose.
Užsakant 300 ir daugiau dėžučių galėsime
pasiūlyti žalios, juodos, mėlynos, rožinės, sidabro,
baltos ir bronzos spalvas.
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Dovana 1

Tradicinė dovanėlės formos suvenyrinė saldainių
dėžutė. Kalėdinė verslo dovana, tinkanti ir VIP
klientui, ir nedideliam kolektyvui pasveikinti.
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Dėžutė su logotipu 100x100x95 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 16 vnt.

Viola
Lakoniškos formos saldainių dėžutė su logotipu
– universalus verslo suvenyras, tinkantis visoms
progoms.

Dėžutė su logotipu 110x110x30 mm
Desertiniai saldainiai su riešutiniu įdaru - 4 vnt.

Išsirinkite labiausiai patinkantį skonį iš itin
plataus įvairių rankų darbo šokoladinių ir
veganiškų saldainių asortimento.
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Dėžutė su logotipu 110x110x30 mm
Pasirinkto skonio saldainiai - 4 vnt.

Grands mini
su triufeliais
Nedidelė elegantiška dėžutė su rankų darbo
triufeliais tinka klientams, partneriams ir
darbuotojams.

Dėžutė su logotipu 180x35x30 mm
Šokoladiniai triufeliai su pabarstukais - 7 vnt.

Grands mini
su saldainiais
Kolekcijos debiutantas, sulaukęs ypatingo
pasisekimo. Pailgos formos dėžutėje patraukliai
atrodo įvairūs saldumynai.
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Dėžutė su logotipu 180x35x30 mm
Desertiniai saldainiai su riešutiniu įdaru - 6 vnt.

Nostalgie
su saldainiais

Apvali medinė suvenyrinė saldainių dėžutė.
Išskirtinis dėžutės papuošimo elementas ant dekoratyvios smalkos štampo įspaustas
logotipas.
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Dėžutė su logotipu Ø 100x50 mm; Ø130x50 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 8-11 vnt.

Šventė
mini
Šokoladiniai saldainiai populiarios formos
dėžutėje su logotipu – miela kalėdinė dovanėlė
klientui arba įmonės darbuotojui.

Dėžutė su logotipu 135x135x40 mm
Desertiniai saldainiai su riešutiniu įdaru - 9 vnt.

Antik
su saldainiais
Šokoladiniai saldainiai elegantiškoje verslo klasės
dėžutėje su logotipu – klasikinė saldi kalėdinė
dovana. Rinkitės Jums patraukliausią dėžutės
dugno spalvą: auksinę, sidabrinę arba priderintą
prie viršelio spalvos.
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Dėžutė su logotipu 115x70x55 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 8 vnt.

Grand

Elegantiška dėžutė su triufeliais – klasika
alsuojanti saldi kalėdinė dovana. Ant spalvotos
reklaminės įmautės subtiliai atrodo ir logotipai,
ir šventiniai sveikinimai. Žaismingas suvenyro
akcentas – dekoratyvi detalė iš tekstilės.
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Dėžutė su logotipu 395x45x35 mm
Šokoladiniai triufeliai su pabarstukais - 12 vnt.

Antik 20

Jūsų pasirinkimui – įvairūs konditeriniai
šedevrai, desertiniai saldainiai, triufeliai, vaisiai
šokolade verslo klasės dėžutėje su logotipu.
Logotipą siūlome įkomponuoti ant dėžutės
viršelio, atviruko arba ant Jūsų pasirinktos
spalvos juostelės.
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Dėžutė su logotipu 210x175x45 mm
Desertinių saldainių asorti arba vaisiai šokolade

Pari
Sumani ir praktiška kalėdinė dovana: arbata, kava
arba saldainiai suvenyrinėje dėžutėje su logotipu.
Subtilus dėmesio parodymas – visada malonus.

Dėžutė su logotipu 80x40x155 mm
Desertiniai saldainiai su riešutiniu įdaru - 9 vnt. arba 100 g arbatžolių

Prabanga mini
Nedidelė subtili kalėdinė verslo dovanėlė su
arbata arba šviežiai malta kava. Siūlome rinktis
natūralios rudos spalvos dėžutę su išraižytu
logotipu arba baltą dėžutę su atspaustu logotipu
ir priderintos spalvos juostele.
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Dėžutė su logotipu 65x40x110 mm
Juoda, žalia, vaisinė arba žolelių mišinių arbata - 50 g

Pari midi

Tikrai neapsiriksite dovanodami kvapnią šviežiai
skrudintą rūšinę kavą, supakuotą įspūdingo
dydžio dėžutėje su logotipu.

15

+370 5 249 77 79

info@apunta.lt

www.saldireklama.lt

Dėžutė su logotipu 280x100x60 mm
Kavos pupelių mišiniai - 250 g

Mozaika 4
Kalėdinis rinkinys: reklaminiai šokoladukai
supakuoti dėžutėje skaidriu viršeliu. Šokoladukus
galima puošti logotipu arba Jūsų išsirinkta
nuotrauka.

Dėžutė 70x70x18 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete - 4 vnt.

Mozaika 4×4
Reklaminis šokoladukų rinkinys baltos arba
natūraliai rudos spalvos dėžutėje. Dangtelis – iš
skaidraus plastiko. Šokoladukai su logotipu,
nuotrauka arba piešiniu.
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Dėžutė 150x150x18 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete -16 vnt.

Mozaika 3×3
Informatyvus ir išraiškingas reklaminis
šokoladukų rinkinys baltos spalvos dėžutėje. Jei
ieškote valgomų kalėdinių dovanų, šis saldus
pasiūlymas taps puikia alternatyva įprastam
šventiniam atvirukui.

Dėžutė 120x120x18 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete - 9 vnt.

Panoramika
Žiemos šventės – puikus metas padėkoti,
sustiprinti draugystę ir priminti apie save.
Tai padaryti padės ši solidi ir įsimintina
reprezentacinė kalėdinė dovana partneriams ar
klientams. Didelė, tvirta keturių skyrių dėžutė
su 64 iliustruotais šokoladukais Jūsų istoriją
pasakos per įkomponuotas nuotraukas, piešinius
ir pasirinktas reklamines žinutes.
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Dėžutė 320x320x20 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete - 64 vnt.

Kvadratinis
vaflinis saldainis
Subtili kalėdinė verslo dovanėlė – juodojo
šokolado vaflinis saldainis supakuotas sidabrinės
spalvos folijoje su reklamine etikete.

Saldainis 32x30x18 mm
Juodojo šokolado vaflinis saldainis su etikete

Tradiciniai
Twist
Šių metų naujiena – dviejų puikių tradicinių
skonių šokoladiniai saldainiai supakuoti į
metalizuotą etiketę su logotipu. Kokios Kalėdos
be šventiškai šlamančių blizgių saldainių
popierėlių?
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Saldainis 98x17x16 mm
Su riešutiniu įdaru arba su šokoladinių vanilės kremu

Tradiciniai
šokoladiniai
Kalėdiniai šokoladiniai saldainiai su reklamine
etikete. Puikus pasirinkimas, kai norisi pavaišinti
didelį būrį žmonių – išdalinti šventinių akcijų ir
renginių metu, pavaišinti į biurą atvykstančius
įmonės svečius.
Saldainis 80x22x17 mm
Šokoladu glaistyti riešutinės masės saldainiai su traškiais cukraus
kristalais arba su šokoladiniu vanilės kremu ir konjako aromatu

Karvutė
Gyva klasika, primenanti vaikystę – pieno masės
saldainiai su reklamine etikete. Siūlome rinktis
tradicinio skonio saldainius arba saldainius
su skirtingais priedais. Kalėdos – puiki proga
priminti apie save ir sukelti malonią nostalgiją.
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Saldainis 65x20x15 mm
Tradicinė „Karvutė“ su lazdynų riešutais su etikete

Šokoladukas
Mini
Saldžios dovanėlės stiprina draugystę. O kokios
Kalėdos be saldumynų? Mažas kvadratinis
šokoladukas su reklamine etikete, logotipu,
užrašu ar nuotrauka – populiari reklamos
priemonė. Siūlome itin patrauklų minimalaus
užsakymo kiekį.
Šokoladas 31x31x6 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete - 5 g

Stikas
Pailgi lazdelės formos saldainiai – Kalėdų klasika.
Šias šokoladines lazdeles su įdaru, puoštas
reklamine etikete su logotipu arba užrašu,
yra pamėgę tie, kurie ieško smulkių kalėdinių
dovanėlių biuro svečiams. Šis šokoladukas
idealiai tinka horizontaliam logotipui atspausti.
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Šokoladas 90x10x10 mm
Šokoladinė lazdelė su įdaru su etikete - 18 g

Šokolado
plytelė, 100 g

Tradicinė šokolado plytelė su reklamine etikete
– optimalus sprendimas ieškantiems paprastos,
bet efektyvios reklaminės priemonės, simbolinės
kalėdinės dovanėlės ir sveikinimo atviruko
viename.
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Šokoladas 155x82x7 mm
Tamsusis arba pieninis šokoladas su etikete - 100 g

Šokoladiniai
Mezginukai
Kalėdos neatsiejamos nuo šiltų megztinių ir
kojinių. Įkvėpti šių žiemiškų atributų siūlome
originalias valgomas kalėdines dovanas:
mezgimo raštu dekoruota šokoladinė kepuraitė,
širdelė arba kumštinė pirštinė dėžutėje su
logotipu maloniai nustebins kiekvieną.
Dėžutė su logotipu 110x110x40 mm
Šokoladinė figūrėlė ~ 70 g

Universe
Universali, visoms progoms tinkanti saldainių
dėžutė su logotipu. Dėžutėje siūlome kelis
šokoladinius rinkinius, nuo konditerijos meno
šedevrų iki veganiškų bei sveikuoliškų skanėstų.
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Dėžutė su logotipu 175x105x23 mm
Desertiniai saldainiai su riešutiniu įdaru - 14 vnt.

Kalėdiniai
sausainiai

Geriausios kalėdinės dovanos – valgomos
dovanos. O kokios žiemos šventės be nosį švelniai
kutenančio imbiero aromato? Net penkių rūšių
rankų darbo imbieriniai sausainiai originalioje
dėžutėje su logotipu – jauki kalėdinė dovana
darbuotojams ar klientams.
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Dėžutė su logotipu 340x140x45 mm
Imbieriniai sausainiai ~ 335 g

Skaniausios
Visos Jums siūlomos saldžios dovanos – ypatingai gardžios ir sulaukusios geriausių atsiliepimų. Tarp jų yra pačios
pačiausios, skaniausios iš skaniausių. Tai saldumynai, kurių Jūsų klientai paragavę vos kartą, labai lauks vėl ir vėl.
Kalbame iš gausios patirties: dovanos su rankų darbo zefyrais, oriniais bezė sausainiukais, kaip ir mūsų stebuklingi
spanguolėmis puošti šimtalapiai, jau turi ištikimų užsakovų būrį.

Šimtalapis
Tradicinis šventinis pyragas su aguonomis ir
medumi – įspūdinga kalėdinė dovana, kuri
įsimins ilgam. „Šimtalapis“ gausiai puoštas
itin žiemiškai atrodančiomis cukruotomis
spanguolėmis. Supakuotas rudos spalvos „EKO“
dėžutėje su įmonės logotipu.
Dėžutė su logotipu 254x245x115 mm
Pyragas ~1300 g, spanguolės 100 g

Pyragas su
vyšniomis arba
burokais
Šokoladinis pyragas dėžutėje su logotipu –
klasika tapusi, visada džiuginanti kalėdinė
verslo dovana. Puikus pasirinkimas, norint
pasveikinti įmonės darbuotojus ar partnerius.
Uogų mėgėjams – su šokoladu visada derančios
vyšnios. Gurmaniškų patirčių ieškotojams –
konditerijos atradimu tapę burokėliai.
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Dėžutė su logotipu 200x200x50 mm
Pyragas ~ 700 g

zefyrų
bokštelis

Jei manote, kad apie zefyrus žinote
viską, tai paragavę mūsų siūlomų
kvapnių, lengvučių, burnoje tiesiog
tirpstančių skanėstų suprasite: apie
zefyrus lig šiol nežinojote nieko!
Rankų darbo zefyrai dėžutėje su
logotipu – patrauklios išvaizdos,
išieškoto skonio reklaminiai
saldumynai, apgalvota saldi verslo
dovana partneriams, darbuotojams,
klientams.
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Dėžutė su logotipu 70x70x190 mm
Zefyrai - 6 vnt.

Gintarinis
mandarinas
Sakoma, kad valgomos kalėdinės dovanos –
geriausios dovanos! Įrodymas – šis ypatingas
mandarinas reklaminėje dėžutėje. Tai medaus
sirupe mirkytas vaisius su žievele, apglaistytas
juoduoju šokoladu.

Dėžutė su logotipu 60x60x75 mm
Mandarinas šokolade ~ 30 g

Gintariniai
vaisiai 16
Akį traukianti, turtingo skonio saldi dovana.
Nepjaustyti mandarinų ir kriaušių vaisiai yra
idealus variantas ieškantiems ypatingos
šventinės dovanos.
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Dėžutė su logotipu 240x240x43 mm
Mandarinų ir figų rinkinys - 16 vnt.

Magical
Ypatingo skonio juodojo šokolado saldainiai
su zefyrų (marshmallows) įdaru reklaminėje
dėžutėje.
Saldainiai dekoruoti liofilizuotų aviečių
gabalėliais, kurių lengva rūgštelė ir šokoladas
sukuria subtilų skonių kontrastą. Puikus
pasirinkimas, ieškantiems kalėdinės dovanos
darbuotojams.

Dėžutė su logotipu 185x185x40 mm
Šokoladiniai saldainiai su zefyrų - 10 vnt.

Berry balls
Šventiškai puošnūs ypatingo skonio klasikiniai
šokoladiniai triufeliai dėžutėje su logotipu.
Kalėdiniai saldainiai su aviečių, šaltalankių,
vyšnių, obuolių ir kitų gardžių ingredientų kremu,
apibarstyti kokoso ir aviečių drožlėmis. Subtili
dovana, kuri įsimena.
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Dėžutė su logotipu 185x185x40 mm
Šokoladiniai triufeliai su pabarstukais - 16 vnt.

Migdoliniai
morengai
dėžutėje
Tikriausiai manote, jog žinote ir kas yra
morengai? Nustebinsime! Paragaukite šių
migdolinių skanėstų su džiovintomis figomis
iš mūsų saldžių verslo dovanų kolekcijos ir
suprasite, kad jūsų dar laukia daugybė atradimų.
Ypatingai skanūs, įspūdingo dydžio kepiniai,
kuriuos siūlome tiek didelėse, tiek mažesnėse
dėžutėse su logotipu. Padėsime išsirinkti tinkamo
dydžio dėžutę, paženklinsime logotipu ir
papuošime pritaikytu kaspinu.
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Dėžutė su logotipu 220x220x80 mm
Migdoliniai morengai ~ 500 g

Metų laikai 1
Didelis gurmaniško dekoruoto šokolado rinkinys
metalinėje dėžutėje su reklamine įmaute.
Įspūdinga kalėdinė verslo dovana ieškantiems
elegancijos ir rafinuotų skonių harmonijos.

Dėžutė su logotipu 288x192x11 mm
Papuošti šokoladukai su įdarais - 24 vnt.

Avangard
Ypatingo skonio sausainių rinkinys metalinėje
dėžutė – subtili kalėdinė verslo dovana įmonės
partneriams, klientams ar darbuotojams. Dėžutė
įvilkta į spalvotą reklaminę įmautę.
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Dėžutė su logotipu 175x175x40 mm
Sausainių rinkinys ~ 200 g

Macaroons
Spalvota migdolinė pagunda, daugeliui
primenanti pasivaikščiojimus Paryžiaus
gatvelėmis ir romantiškų kavinukių atmosferą.
Ypatingos šventinės nuotaikos kūrėjai.

Antik 25
Įspūdingo dydžio dovana su nuostabiais
prancūziškais skanėstais. Baltos spalvos dėžutė
su logotipu ant viršelio, ant atviruko arba ant
pasirinktos spalvos juostelės.
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Dėžutė su logotipu 240x240x50 mm
Makarunai - 40 vnt.

SVEIKos
Artėjančio žiemos švenčių sezono hitas – sveikuoliškos dovanos!
Šokoladas be cukraus, saldainiai be šokolado ir be cukraus, saldumynai veganams, saldainiai su juoduoju šokoladu,
imbieru, uogų pabarstukais, gurmaniški rinkiniai Kalėdoms – nepriekaištingas pasirinkimas, ieškantiems sveikų
saldumynų iš natūralių ingredientų ar desertų, gerinančių imunitetą ir nuotaiką.
Juk geriausia verslo dovana – dailiai supakuota, gardžiai kvepianti ir sakanti „Jūs mums rūpite!“.

SpanguolĖs
Skanu, gražu, šiuolaikiška ir stiprina imunitetą.
Kas? O taip – tai spanguolės! Uogų ar vaisių
cukatos – puikus pasirinkimas, ieškantiems
išskirtinės valgomos verslo dovanos Kalėdoms,
Velykoms ar asmeninei šventei. Šios dovanos
magija veikia stebuklingai: vaizdas traukia akį,
skonis džiugina gomurį, o emocija, išvydus
unikalią medinę dėžutę su logotipu išlieka ilgam.

Dėžutė su logotipu Ø 180x70 mm
Spanguolių, rabarbarų, svarainių cukatos ~ 600 g

Ar turime tik spanguolių? Tikrai ne! Mūsų
sveikuoliškų saldumynų kolekcijoje – ir gardūs
rabarbarų bei svarainių cukruočiai, pasiruošę
atsidurti gražiausiuose pagal jūsų norus
parinktuose induose. Juk personalizuotas stiklo
indas su įmonės logotipu – geriausi namai visų
numylėtoms uogoms ir vaisiams bei gamtai
draugiška pakuotė, turinti išliekamąją vertę.
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Stiklinis indelis su logotipu Ø 70x260 mm
Spanguolių, rabarbarų, svarainių cukatos ~ 500 g

Laumės
juosta
Subtiliai saldu, ypatingai skanu ir sveika. Čia dera
natūralumas ir aukštos skonio savybės: kalėdiniai
saldainiai be GMO, be gliuteno, be laktozės ir be
cukraus. Jais gali mėgautis ir veganai, ir tiesiog
sveikos gyvensenos mylėtojai.
Burnoje tirpstantys ekologiški uogų, vaisių ir
sėklų triufeliai akį traukia natūraliomis spalvomis,
o savo skoniais nepalieka abejingų net gurmanų.
Spanguolių, obuolių su svarainiais, mėtų su
braškėmis, slyvų su čili, abrikosų, aviečių, kakavos
ir mėlynių su kava deriniai kalba patys už save.

Dėžutė su logotipu 270x75x35 mm
Veganiški saldainiai - 20 vnt.

Veganiškas
batonėlis
Ieškantiems mažos, bet rūpestingos kalėdinės
dovanėlės – unikalūs veganiški batonėliai
dėžutėje su logotipu. Čia harmoningai susipina
datulių, ekologiškų kanapių, lazdynų riešutų
skoniai su šokoladui nenusileidžiančios
ceratonijos saldumu.
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Dėžutė su logotipu 125x30x20 mm
Kanapių, javų arba lazdynų skonio batoneliai

Šokoladas
dėžutėje
Kankorėžis
Juodo šokolado plytelė, pagaminta be pridėtinio
cukraus ir puošta medaus sirupe išmirkytais pušų
kankorėžiais. Sveikas ir šventiškai nuteikiantis
verslo suvenyras nudžiugins ir įsimins.

Dėžutė su logotipu 172x84x26 mm
Puoštas šokoladas ~ 100 g

Šokoladas
rėmelyje
Bičių lobis
Juodo šokolado plytelė rėmelyje, pagaminta
be pridėtinio cukraus ir puošta levandomis,
žiedadulkėmis bei bičių duonele. Sveika bei
saulėta vasara dvelkianti dovanėlė. Logotipu
paženklinsime pasirinktos spalvos juostelę arba
atspausime ant įmautės su individualiai Jums
sukurtu dizainu.
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Dėžutė 118x118x10 mm
Puoštas šokoladas ~ 80 g

Puoštas
šokoladas
be cukraus
Šiaurės samanos
Kalėdinės saldžios kolekcijos puošmena –
juodas šokoladas be cukraus, puoštas rausvaisiais
pipirais ir šiaurės samanų šakelėmis. Tai inovatyvi
ir originali kalėdinė verslo dovana su ypatinga
istorija.
Šios samanos (elninė šiurė) yra ištikimųjų Kalėdų
Senelio palydovų, Šiaurės elnių, neišsenkantis
energijos šaltinis. Skandinavijoje iš elninės šiurės
gaminamas cukrus ir net spiritas, o tolimosios
šiaurės tautos jas naudoja liaudies medicinoje.
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Šiaurės lobis
Šventinis ekologiško šokolado rinkinys
ieškantiems natūralumo ir išskirtinumo. Pagal
unikalų receptą pagaminto juodojo šokolado
medalionai puošti rausvaisiais pipirais ir šiaurės
samanų šakelėmis.

Dėžutė su logotipu 185x175x25 mm
Šokolado medalionai - 9 vnt.

Immunitet
Žiemos šventės – puikus metas parodyti dėmesį
tiems, kurie jums rūpi: kolegoms, partneriams,
klientams. Kalėdinė verslo dovana iš sveikų
produktų – sumanus ir apgalvotas pasirinkimas.
Dėžutėje su logotipu – imbiero, spanguolių,
šaltalankių ir džiovintų slyvų saldainiai su
juoduoju šokoladu. Ši valgoma kalėdinė dovana
stiprina ir tarpusavio santykius, ir imunitetą!
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Dėžutė su logotipu 175x105x23 mm
Šokoladiniai saldainiai - 15 vnt.

Šiaurės
samanos, 80 g
Originaliai papuošta kalėdinė verslo dovanėlė.
Idealus sprendimas siunčiant kalėdinius
sveikinimus paštu. Puikiai atrodo tiek atvirame
rėmelyje, tiek dėžutėje su reklaminiu viršeliu.

Dėžutė su logotipu 118x118x10 mm
Puoštas šokoladas ~ 80 g

Šiaurės
samanos, 275 g
Ieškantiems dovanos su istorija. Šios samanos
(elninė šiurė) yra ištikimųjų Kalėdų Senelio
palydovų, Šiaurės elnių, neišsenkantis energijos
šaltinis. Skandinavijoje iš elninės šiurės gaminamas
cukrus ir net spiritas, o tolimosios šiaurės tautos jas
naudoja liaudies medicinoje.
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Dėžutė 190x190x18 mm
Puoštas šokoladas ~ 275 g

Arbatos rinkinys
Keturios stichijos
Verslo dovanėlė nuotaikai, draugiškiems
ryšiams ir imunitetui palaikyti. Žalios ir
juodos arbatos ir kruopščiai parinktų žolelių
mišiniai. Pakelio turinio užtenka vienam
arbatinukui. Atraskite naujus arbatos skonius!
UGNIS: pankolė, raudonėlis, aitrioji
paprika, kardamonas, medetkos.
VANDUO: tulsi, citrinų balzamas,
citrinžolė, bambuko lapai, šalpusnis.
ŽEMĖ: imbieras, ciberžolė,
pipirmėtė, medetkos, cikoris.
ORAS: rožė, rozmarinas, šalavijas, levanda.
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Dėžutė su logotipu 150x85x40 mm
Žolelių mišiniai - 8 pakeliai ~ 28 g

Originalios
Originali, estetiška, kokybiška, įsimenanti – visas šias savybes turi kiekviena „Saldi reklama“ valgoma dovana, gaminama
pagal individualų užsakymą. Į kiekvieną dovanų kolekciją sudedame aukščiausios kokybės, rinktinių skonių, originalius
Europos šalių konditerijos produktus. Išskirtinai Jums sukuriame ir pagaminame kokybiškas originalaus dizaino dėžutes su
įmantriu dekoravimu.

Spalvų gausa

Šokoladinių dražė saldainiukų rinkinys juodoje
dėžutėje su reklama. Rinktiniai riešutai, šiaurinės
uogos, vaisių saldumas ir rūgštelė, panardinti
nepaprastai aromatingame aukštos kokybės
belgiškame šokolade. Skamba kaip tobula
kalėdinė verslo dovanėlė darbuotojams ar
klientams, tiesa?

41

+370 5 249 77 79

info@apunta.lt

www.saldireklama.lt

Dėžutė su logotipu 150x150x40 mm
Šokoladiniai dražė saldainiai ~ 360 g

Modern Art
16 vnt. šokoladinių saldainių su gurmaniškais
įdarais juodos spalvos dėžutėje su logotipu.
Saldainiai puošti abstraktaus ekspresionizmo
stiliaus dekoru.

Dėžutė su logotipu 185x185x40 mm
Šokoladiniai saldainiai su įdaru - 16 vnt.

Aqua vitae
Įspūdingo dydžio šokoladiniai triufeliai dėžutėje
su logotipu. Rafinuotam skoniui – ypatingi įdarai:
„Prosecco“ putojančio vyno, romo arba balzamo.
Išskirtinis pasirinkimas ieškantiems nišinės
dovanos.
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Dėžutė su logotipu 150x150x40 mm
Šokoladiniai triufeliai - 9 vnt.

TAURUSIS

Itin aukštos kokybės rankų darbo juodojo
šokolado triufeliai su kreminiu įdaru. Rinkinį
juodoje dėžutėje su logotipu galite užsisakyti iš
trijų variantų: „paauksuotų“, „pasidabruotų“ arba
„raudona bronza“ nuspalvintų saldainių.
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Dėžutė su logotipu 185x185x40 mm
Šokoladiniai triufeliai - 16 vnt.

Akimirkos 16

Gurmaniškas šokoladinių saldainių rinkinys
sniego baltumo originalios formos dėžutėje.
Šokoladas, pripildytas natūraliais įdarais kuria
rafinuotų skonių harmoniją. Tai kalėdinė verslo
dovana, kuri įsimena dėl kokybiško pateikimo ir
ypatingo skonio.
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Dėžutė su logotipu 315x85x38 mm
Šokoladiniai triufeliai - 16 vnt.

Symphonette
Gurmaniško šokolado kolekcija išrankiausiam
skoniui. Skirtingos formos, skoniai, spalvos ir
saldainių dekoro pasirinkimų gausa. Išsirinkite
savo favoritę iš mūsų siūlomų dėžučių: nuo
subtilaus komplimento iki įspūdingo dydžio
rinkinių. Prabangi saldi kalėdinė dovana, kuri
įsimins ilgam.

+370 5 249 77 79

info@apunta.lt

www.saldireklama.lt

45

Symphonette Mini
Kolekciniai kalėdiniai saldainiai mažoje dėžutėje
su logotipu. Rinkitės iš trijų skirtingų gurmaniškų
šokoladų rinkinių skonių: prie kavos, prie arbatos
arba prie vyno.

Dėžutė su logotipu 110x110x25 mm
Šokoladiniai saldainiai - 16 vnt.

Symphonette 25
Šventiškai dekoruotose dėžutėse - geriausi
skoniai ir aromatai, paslėpti aukščiausios kokybės
šokolade ir itin kruopščiai dekoruoti įvairiais
priedais. Dėžutę papuošime individualaus
dizaino viršeliu, įklija arba kaspinėliu su logotipu.
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Dėžutė su logotipu 170x170x35 mm
Šokoladiniai saldainiai - 25 vnt.

Symphonette 30
Kolekcinių kalėdinių saldainių rinkinys juodos
spalvos dėžutėje su Jūsų įmonės logotipu.
Gardžiausi saldainiai su skirtingais įdarais kaskart
žadina vis naujas emocijas.

Dėžutė su logotipu 170x170x20 mm
Šokoladiniai saldainiai - 30 vnt.

Symphonette
color
Klasikinės formos dėžutėje su logotipu – rankų
darbo saldainiai su karamelizuotais juodaisiais
serbentais, avietėmis, bananais, pasiflorais ir
mangais, obuoliais su cinamonu. Intensyvaus
vaisių skonio ir saldžios karamelės derinys nepaliks
abejingų. Dėžutę papuošime individualaus dizaino
viršeliu, įklija arba kaspinėliu su logotipu.
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Dėžutė su logotipu 170x170x20 mm
Šokoladiniai saldainiai - 30 vnt.

Symphonette
triufeliai
Šešiolikos unikalių rankų darbo triufelių
rinkinys iš aštuonių puikių skonių yra originalus
pasiūlymas įmantriai ir elegantiškai dovanai.
Klasikinės formos dėžutė pabrėžia išskirtinį
rinkinio charakterį, o dekoratyvi individualaus
dizaino juosta suteikia elegancijos.
Dėžutė su logotipu 170x170x35 mm
Šokoladiniai triufeliai - 16 vnt.

Symphonette
Praline
Stebinantis puikaus šokolado ir kvapnių įdarų
derinys leis mėgautis kiekviena akimirka.
Tirpstantys burnoje saldainiai dėžutėje
atrodo kaip puikiai deranti miela dėlionė.
Dėžutės šventinį apipavidalinimą sukursime
individualiai Jums.
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Dėžutė su logotipu 175x175x20 mm
Šokoladiniai saldainiai - 16 vnt.

Symphonette 60
Dviejų skyrių dėžutė su kolekciniais kalėdiniais
saldainiais. Kartaus šokolado ir pipirų natos,
saldaus šokolado užtepo „Gianduja“ ir baltojo
šokolado riešutiniai potėpiai, airiškos kavos ir
vyno aromatai, vaisių, riešutų ir prieskonių įdarai
spalvoto šokolado glazūroje. Šiai saldžiai verslo
dovanai sunku atsispirti!

Dėžutė su logotipu 180x180x50 mm
Šokoladiniai saldainiai - 60 vnt.
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Symphonette
kvadratinė
Didelis šokolado rinkinys – tikras konditerijos
meno šedevras. Juodos spalvos įspūdingo dydžio
dėžutė – kalėdinė verslo dovana klientams,
vertinantiems gerą skonį.

Dėžutė su logotipu 355x355x25 mm
Šokoladiniai saldainiai - 120 vnt.

Symphonette
pailga
Kalėdinis rinkinys, kuriame susijungia dvi
išskirtinių skonių linijos. Vienoje – kartaus
šokolado ir pipirų natos, saldžiosios „Gianduja“
ir baltojo šokolado riešutiniai potėpiai, airiškos
kavos ir vyno aromatai. Kitoje – skirtingų vaisių,
riešutų, žolelių ir prieskonių įdarai, užlieti spalvoto
šokolado glazūra. Dovana, kuri įsimins ilgam.
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Dėžutė su logotipu 700x185x30 mm
Šokoladiniai saldainiai - 120 vnt.

Symphonette
Grosso
Grandiozinio dydžio kalėdinė verslo
dovana, norintiems sukurti ypatingą
įspūdį. Saldainių dėžėje su logotipu
– šeši skyriai, pripildyti net 180-ies
šokoladinių saldainių asorti ir netikėta
staigmena dėžės stalčiuje – šešių
rūšių riešutai šokolade. Šis išskirtinis
kalėdinis rinkinys tikrai nustebins
ir įsimins, todėl būkite pasiruošę
pačioms ryškiausioms emocijoms,
nuoširdžiam dėkingumui ir gal net
aplodismentams!
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Dėžutė su logotipu 600x420x50 mm
Šokoladiniai saldainiai - 180 vnt., riešutai šokolade ~ 900 g

Dovanų dekoravimo būdai

Kaspinas
Skirtingų pločių ir spalvų juostelės iš satino arba kaprono.
Juostelių plotis: 12 mm, 16 mm, 25 mm.

Juostelė su logo
Skirtingų pločių ir spalvų juostelės su logotipu
arba trumpu užrašu.
Užrašo ilgis iki 70 mm. Spalvos: auksas, sidabras.

Šilkografija
Vienos arba dviejų spalvų logotipas.
Geriausiai tinka ant baltų dėžučių.

Spauda
Pasirinktos spalvos fonai, vaizdai ir nuotraukos dėžučių
apipavidalinimui.
Spauda pagal Pantone ir CMYK kodus.

Folijavimas
Blizgus metalizuotas aukso arba sidabro spalvos logotipas.
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Dovanų dekoravimo būdai

Kongrevas
Prabangus dekoravimo būdas. Iškeltas reljefinis logotipas.
Geriausiai atrodo ant spalvotų kartonų.

Etiketė
Popierinės etiketės su logo arba nuotrauka. Reklaminių
saldainių, šokoladų ir dėžučių dekoravimo būdas.

Atvirukas
Ekonominis dekoravimo būdas. Atvirukas iš kartono su
logotipu ir užrašu. Galima tvirtinti prie juostelės arba įdėti į
dėžutės vidų.

Įmautė
Ekonominis dekoravimo būdas. Spalvotas „super“ viršelis.
Galima sudėti daug vaizdų ir tekstų. Gražiausiai atrodo ant
baltų ir rudų dėžučių.

Išraižymas
Originalus ir prabangus dekoravimas. Galimas išraižymas
kiaurai. Galima pasirinkti spalvą, kuri matysis po išraižytu
piešiniu.
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Populiarios

Sveikos

APUNTA, reklamos agentūra
Liubarto g. 31A,
LT-08117 Vilnius, Lietuva
+370 5 249 7779
+370 698 40012
info@apunta.lt
www.saldireklama.lt

Originalios

Skaniausios

