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50 geriausių saldžių verslo dovanų katalogas.

Saldainių dėžutės su logotipu

Gurmaniški rinkiniai

Dovanos su ekologiškais produktais

Dovanėlės su arbata

Sausainių rinkiniai ir pyragai

Prabangūs šokolado rinkiniai

Reklaminiai saldainiai ir šokoladas
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Šokoladinis sūris arba juodojo šokolado metų 
talismanas dėžutėje EKO su reklamine įmaute 

Figūrinio šokolado rinkinys ~ 100 / 150 g

Chocolate Cheese or Black Chocolate Mascot 
of the Year ECO box with promotional cover

Chocolate molding set ~ 100 / 150 g
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h40 mm

Mums svarbu kad jūsų 
dovanos būtų 

 originalios ir įsimintinos, 

suteiktų teigiamas emocijas 
ir paliktų šiltus prisiminimus.

2020-ieji bus nesibaigiančių planų, 
naujų projektų ir laimingų, nors 

dažnai neplanuotų permainų metai.
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Symphonette 30
kolekcinių korpusinių saldainių rinkinys su skirtingais įdarais 

nustebins ir patenkins išrankaiusią skonį. 
 a collection of  candies with different fillings will surprise and 

satisfy the discerning taste.

mailto:info%40apunta.lt?subject=U%C5%BEklausa%20i%C5%A1%20kal%C4%97dini%C5%B3%20dovan%C5%B3%20katalogo


Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

+370 5 249 7779  |  info@apunta.lt

Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

5

Symphonette 30
30 vnt. šokoladinių saldainių rinkinys

30 pcs. sweets set
Dėžutės dydis/ Size: 175×175×h25 mm
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Kubas mažas
8-10 vnt. šokoladinių saldainių dėžutėje

8-10 pcs. of sweets in the box
Dėžutės dydis / Size: 75×75×h80 mm 

Didelis kubas
12-19 vnt. šokoladinių saldainių dėžutėje

12-19 pcs. of sweets in the box
Dėžutės dydis / Size: 90×90×h95 mm
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Viola 
4 vnt. šokoladinių saldainių dėžutėje

4 pcs. of sweets in the box
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h30 mm
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Šokoladinis talismanas „Peliukas su sūriu“
Juodo šokolado peliukas su sūrio skonio šokolado riekele 

dėžutėje, 80 g
Black chocolate mouse with a slice of cheese flavored 

chocolate, 80 g
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h40 mm

Rinkinys „Šokoladinis sūris“
Sūrio skonio šokolado riekelės su kmynais dėžutėje, 

100 g
Cheese flavored chocolate slice with cumin,  

100 g 
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h40 mm
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Symphonette mini
16 vnt. desertinių saldainių rinkinys

16 pcs chocolate delicacy set
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h20 mm 
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Grand 
12 vnt. šokoladinių triufelių dėžutėje 

12 pcs. of chocolate truffles in the box 
Dėžutės dydis / Size: 395×45×h35 mm 
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Nešokoladinių triufelių rinkinys
20 vnt. triufelių rinkinys dėžutėje

20 pcs. truffles set in a box
Dėžutės dydis / Size: 270×75×h35 mm

mailto:info%40apunta.lt?subject=U%C5%BEklausa%20i%C5%A1%20kal%C4%97dini%C5%B3%20dovan%C5%B3%20katalogo
mailto:info%40apunta.lt?subject=U%C5%BEklausa%20d%C4%97l%20Kal%C4%97dini%C5%B3%20dovan%C5%B3


Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

+370 5 249 7779  |  info@apunta.lt

Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

12

Triufelių rinkinys „Pastel“
16 vnt. triufelių rinkinys dėžutėje

16 pcs. truffles set in a box
Dėžutės dydis / Size: 185×185×h50 mm
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Symphonette 60
60 vnt. šokoladinių saldainių rinkinys

60 pcs. sweets set
Dėžutės dydis/ Size: 180×180×h50 mm
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Zefyras šokolade dėžutėje „Eko“
8 vnt. zefyrų rinkinys dėžutėje

8 pcs. marshmallows set in a box
Dėžutės dydis / Size: 260×150×h40 mm
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Šventinis zefyro rinkinys „Sniego gniūžtės“
9 vnt. zefyrų rinkinys dėžutėje

9 pcs. marshmallows set in a box
Dėžutės dydis / Size: 240×240×h45 mm
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Symphonette 120 
Įspūdingo dydžio šokoladinis asorti tiems kas ieško 

efekto ir nepriekaištingos kokybės .
An impressive size chocolate assortment for those 

looking for effect and flawless quality.
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Symphonette 120
120 vnt. šokoladinių saldainių rinkinys

120 pcs. sweets set
Dėžutės dydis / Size: 360×360×h30 mm 
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Didelis puoštas šokoladas „Šventinis tortas“
Šokoladas su priedais dėžutėje, 1 kg

Chocolate with toppings in a box, 1 kg
Dėžutės dydis / Size: 240×240×h50 mm
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Migdoliniai morengai dėžutėje „Eko“
Migdoliniai morengai dėžutėje, 0,5 kg
Almond meringues in a box, 0,5 kg

Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm
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Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

Symphonette 120 
Įspūdingo dydžio šokoladinis asorti tiems kas ieško 

efekto ir nepriekaištingos kokybės .
An impressive size chocolate assortment for those 

looking for effect and flawless quality.
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Symphonette 120
120 vnt. šokoladinių saldainių rinkinys

120 pcs. sweets set
Dėžutės dydis/ Size: 700x185xh35 mm
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Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

Puoštas šokoladas be cukraus „Šiaurės samanos“ 
Kolekcijos puošmena - juodas šokoladas be cukraus puoštas 

rausvais pipirais ir šiaurės samanų šakelėmis. 
The decoration of the collection is black sugar-free chocolate 

decorated with pink pepper and northern moss sprigs. 
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Puoštas šokoladas „Šiaurės samanos“, 80 g
Šokoladas su rausvais pipirais ir šiaurine šiure dėžutėje, 80 g

Chocolate bar with pink pepper and northern moss in a box, 80 g
Dėžutės dydis / Size: 120×120×h18 mm in the box, 80 g
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Puoštas šokoladas „Impression“, 80 g
Šokoladas su priedais dėžutėje, 80 g

Chocolate bar with toppings and flavourings in a box, 80 g
Dėžutės dydis / Size: 120×120×h18 mm
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Puoštas šokoladas „Impression“, 275 g
Šokoladas su priedais dėžutėje, 275 g

Chocolate bar with toppings and flavourings in a box, 275 g
Dėžutės dydis / Size: 190×190×h18 mm
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Šokoladai dėžutėje „Šiaurės samanos“
9 vnt. šokoladukų su priedais dėžutėje

9 pcs. chocolate medallions with toppings in a box
Dėžutės dydis / Size: 60×60×h60 mm

Šokolado plytelė „Šiaurės samanos“
Šokoladas su rausvais pipirais ir šiaurine šiure, 80 g

Chocolate bar with pink pepper and northern moss, 80 g
Dydis / Size: 160×80×h10 mm
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Puoštas šokoladas „Keturi sezonai“
Šokoladas su priedais dėžutėje, 145 g

Chocolate with toppings and flavourings in a box, 145 g
Dėžutės dydis / Size: 110×110×h40 mm

Dražė rinkinys „Trys spalvos“
Šokoladinės dražė rinkinys dėžutėje, 200 g

Chocolate dragee set in a box, 200 g
Dėžutės dydis / Size: 155×115×h40 mm
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Apelsino skiltelės
Juodame šokolade mirkytos apelsino skiltelės

Chocolate - covered orange slices set
Dėžutės dydis / Size: 90×90×h95 mm 
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Foliant
25 vnt. šokoladinių triufelių dėžutėje

25 pcs. of chocolate truffles in the box  
Dėžutės dydis / Size: 215×200×h35 mm  
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Asorti 16
16 vnt. saldainių su įdarais dėžutėje
16 pcs. sweets with filling in the box

Dėžutės dydis / Size: 185×175×25 mm 
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Dovana 1
15-20 vnt. šokoladinių saldainių dėžutėje
15-20 pcs. sweets with filling in the box
Dėžutės dydis / Size: 100×100×95 mm
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Berry balls
16 vnt. klasikiniai triufeliai su vaisių/uogų kremu ir 

žiedlapių pabarstukais
16 pcs. classic truffles with fruit / berry cream and 

petal sprinkles
Dėžutės dydis / Size: 185×185×h40 mm

Magical
12 vnt. šokoladinių saldainių su Maršmelou įdaru
12 pcs. chocolate candy with Marshmallow filling

Dėžutės dydis / Size: 185×185×h40 mm
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Nostalgie
40 vnt. trapių migdolinių sausainių rinkinys

40 pcs. almond or sunflower cookies set 
Dėžutės dydis / Size: h 45 mm, Ø 210 mm

Nostalgie
34 vnt. šokoladinių triufelių rinkinys 

34 pcs. of chocolate truffles set
Dėžutės dydis / Size: h 50 mm, Ø 130 mm
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Mozaika 4
4 vnt. šokoladukų mozaika
4 pcs chocolates bars set

Dėžutės dydis / Size:  
70×70×h18 mm

Mozaika 4×4
16 vnt. šokoladukų mozaika
16 pcs chocolates bars set

Dėžutės dydis / Size:  
150×150×h20 mm

Mozaika 3×3
9 vnt. šokoladukų mozaika
9 pcs chocolates bars set

Dėžutės dydis / Size:  
120×120×h20 mm
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Panoramika
64 vnt. šokoladukų mozaika
64 pcs chocolates bars set

Dėžutės dydis / Size: 320×320×h20 mm
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Akimirkos 16
16 vnt. šokoladinių triufelių rinkinys 

16 pcs. of chocolate truffles set 
Dėžutės dydis / Size: 210×85×h35 mm
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Akimirkos 8
8 vnt. šokoladinių triufelių rinkinys 

8 pcs. of chocolate truffles set 
Dėžutės dydis / Size: 175×85×h35 mm
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Antik 
9 arba 16 vnt. šokoladinių saldainių dėžutėje

9 or 16 pcs. of chocolates in the box
Dėžutės dydis / Size: 135×135×h40 mm
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Antik 20 
liofilizuotos braškės, kinkanai, imbieras ir marcipanai šokolade

freeze-dried strawberries, kinkans, ginger and marzipan in dark chocolate
Dėžutės dydis / Size: 175×210×h45 mm
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Metų laikai 1
24 vnt. šokoladinių saldainių su įdarais rinkinys 

24 pcs. of sweets with fillings set
Dėžutės dydis / Size: 288×192×h11 mm



Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

+370 5 249 7779  |  info@apunta.lt

Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

41

Metų laikai 2
6 arba 8 vnt. šokoladinių saldainių su įdarais rinkinys 

6 or 8 pcs. of sweets with fillings set 
Dėžutės dydis / Size: 95×190×10 mm
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Spalvotai migdolinė pagunda šventinei nuotaikai sukurti. 
Colorful almond temptation to create a festive mood
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Antik 25
40 vnt. macaroons rinkinys 
40 pcs. of macaroons set

Dėžutės dydis / Size: 240×240×h50 mm
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Kalėdiniai sausainiai
Imbierinių sausainių rinkinys

Gingerbread Selection
Dėžutės dydis / Size: 340×140×h45 mm
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Avangard
Kalėdinių sausainių rinkinys 

Christmas cookies set
Dėžutės dydis / Size: 175x175x40 mm
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Spalvų gausa
Įvairių spalvų ir skonių dražė rinkinys, 360 g
Various colors and tastes dragees set, 360 g

Dėžutės dydis / Size: 150×150×40 mm
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Kalėdinė dražė
Dražė dėžutėje, 120 g

Dragee in the box, 120 g
Dėžutės dydis / Size: 60×60×60 mm
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Šiltai jaukūs ir skanūs šokoladiniai mezginukai
Warmly cozy and delicious chocolate knots
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Šokoladiniai „Mezginukai“
Figūrinis šokoladas, 70 g
Figured Chocolate, 70 g  

Dėžutės dydis / Size: 110×110×h40 mm

Šokoladinių „Mezginukų“ rinkinys
Figūrinis šokoladas, 3×70 g

Figured Chocolate set, 3×70 g 
Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm
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Eko maxi
Kalėdinių vaišių rinkinys su medumi ir arbata

Christmas set with honey and tea 
Dėžutės dydis / Size: 210×210×h80 mm
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Eko midi
Kalėdinių vaišių rinkinys su cukruotais vaisiais

Christmas set with candied fruits 
Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm

Rinkinys su gėrimu
Nealkoholinis vynas ir spalvoti morengai arba macaroons 

Non-alcoholic wine & colorful cakes 
Dėžutės dydis / Size: 330×150×h100 mm
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Rinkinys su riešutų sviestu
Riešutų sviestas, obuolys, krekeriai

Nut butter, crackers & apple 
Dėžutės dydis / Size: 140×125×85 mm

Rinkinys su marmeladu
Ekologiškas marmeladas, riešutai meduje, nealkoholinis gėrimas

Marmalade, nuts & non-alcoholic beverage 
Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm
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Rinkinys „Itališkas“
Gurmaniški produktai iš Italijos
Gourmet products from Italy 

Dėžutės dydis / Size: 220×220×h110 mm

Rinkinys „Vyrams“
Vytintas kumpis, sūrio skonio dražė, sezamo krekeriai, gėrimas.

Ham, cheese flavor dragee, sesame crackers & drink. 
Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm
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Šimtalapis
Totoriškas sluoksniuotas pyragas puoštas spanguolemis

Totoric Layered Cake with cranberries
Dėžutės dydis / Size: 220×220×h110 mm
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Pyragas su vyšniomis arba burokais
Vyšnių šokoladinis pyragas/ Burokų šokoladinis pyragas 

Cherry Chocolate Cake/ Beetroot Chocolate Cake
Dėžutės dydis / Size: 200×200×h50 mm
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Saldūs suvenyrai su jūsų logotipu

Prabanga mini
Arbatžolės dėžutėje, 50 g

Herbal tea in the box, 50 g
Dėžutės dydis / Size: 65×40×h110 mm 
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Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

Pari midi
Šviežiai skrudinta kava dėžutėje, 250 g
Fresh roasted coffee in the box, 250 g

Dėžutės dydis / Size: 100×50×h380 mm

Pari 
Saldainiai, cukatai arba arbatžolės dėžutėje
Sweets, candy fruit or Herbal tea in the box

Dėžutės dydis / Size: 80×40×h155 mm
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Vaflinis saldainis „FLOW PACK“
su šokoladiniu riešutiniu įdaru, 12 g

Waffle candy with chocolate nut filling, 12 g
Dydis / Size: 40×85×18 mm

„Vaflinis kvadratinis saldainis“ 
Juodo šokolado saldainis 

su šokoladiniu įdaru tarp vaflių, 10 g
Black chocolate candy with chocolate filling 

between waffles, 10 g
Dydis / Size: 32×32×18 mm
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Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

Karvutė 
pieniniai saldainiai su popierine etikete

milk candy with paper label 
65×20×15 mm
~ 62 vnt./kg

Tradiciniai
šokoladiniai saldainiai su popierine etikete

chocolate candies with paper label 
80×22×17 mm
 ~ 72 vnt./kg
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Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

Mini
Šokoladukas, 5 g

Chocolate bar, 5 g
Šokoladuko dydis / Size: 32×32×5 mm

Stikas
Šokoladukas, 12 g

Chocolate bar, 12 g
Šokoladuko dydis / Size: 90×10×10 mm 
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Gauti pasiūlymąSusisiekite su mumis ir gaukite individualų detalizuotą pasiūlymą su kainomis. 
Prašome nurodyti kontaktus, dovanų kiekį, atlikimo terminą ir kitą informaciją.

Luitukas
Šokoladukas, 17 g

Chocolate bar, 17 g
Šokoladuko dydis / Size: 35×35×15 mm 

Šokolado plytelė
Šokoladukas, 20 g

Chocolate bar, 20 g
Šokoladuko dydis / Size: 85×30×5 mm 
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Šokolado plytelė
Šokoladukas, 100 g

Chocolate bar, 100 g
Šokolado dydis / Size: 155×82×5 mm
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Kaspinas
Skirtingų pločių ir spalvų juostelės iš satino arba 
kaprono. Juostelių plotis: 12 mm, 16 mm, 25 mm.

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

Juostelė su logo 
Skirtingų pločių ir spalvų juostelės su logotipu arba 

trumpu užrašu.  
Užrašo ilgis iki 70 mm. Spalvos: auksas, sidabras.

Folijavimas
Prabangus dekoravimo būdas. Blizgus metalizuotas 

logotipas aukso arba sidabro spalvos.

Spauda 
Pasirinktos spalvos fonai, vaizdai ir nuotraukos 

dėžučių apipavidalinimui.  
Spauda pagal Pantone ir CMYK kodus.
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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.D
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APUNTA, 
reklamos agentūra 

Liubarto g. 31A, 
LT-08117 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 249 77 79
el. paštas: info@apunta.lt

www.saldireklama.lt
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