
PRIMĂVARĂ 2019



Primăvara este în fiecare an un prilej de bucurie, marcat de redescoperirea căldurii și de emoția unei naturi 
înnobilate de miresme noi. Echipa Marta’s Gift își propune ca, împreună cu tine, să furnizeze acel cadou de 
primăvară unic, plin de suflet și culoare, diferit de cadourile standard pe care le găsești in marile magazine an 
de an. Marta’s Gift există pentru a crea emoție și bucurie!

CARE SUNT BENEFICIILE TALE? 
Produse de calitate, atent selecționate.
Am degustat, am triat, apoi am degustat din nou 
și abia apoi am ales, ca tu să poți fi sigur că oferi 
cele mai bune cadouri posibile. În ele, vei găsi pro-
duse dichisite, preparate cu atenție și migală de 
către artizani pasionați. Secretul nostru? Am 
creat împreună cu colaboratorii noștri produse 
exclusive Marta’s Gift, delicioase, din ingrediente 
naturale, extrem de atrăgătoare din punct de 
vedere vizual și pe care ai garanția că nu le vei 
găsi nicăieri altundeva.

Posibilitatea de personalizare. Marta’s Gift te 
ajută să întărești nu doar relații, ci și propriul 
brand. Personalizează-ți cadoul cu logoul și mesa-
jul dorite!

Timp câștigat. Ne ocupăm de livrarea cadourilor 
direct către destinatari, unde și când vrei tu, orga-
nizându-ne producția astfel încât să trimitem 
produsele cât se poate de proaspete. Astfel, nu 
mai e nevoie să îți aglomerezi biroul sau să îți bați 
capul cu logistica extrem de complicată a livrării 
cadourilor.

În plus, poți să folosești produsele prezentate în acest catalog pentu a crea propriul tău cadou. 
De asemenea, poți să îți personalizezi cadoul cu logoul firmei sau cu mesajul dorit. Serviciul este tarifabil cu 5 
lei + TVA/cadou, iar comanda cadourilor personalizate se poate realiza până la data de 15 februarie 2019. 



Comandă până pe 15 februarie și ai 

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 10 pachete de același fel

cu livrare la o singură destinație)



CĂSUȚA BUNICII

• Cornulețe de casă cu rahat, 100 g

• Mărțișor din lemn, lucrat manual, 
în forma de căsuță tradițională din 
diferite zone ale României

Cod produs: MM 1901

29 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro4



RĂDĂCINI

• Dulceață de lapte, 220 gr

• Mărțișor din lemn, lucrat manual, 
în forma de ie tradițională din 
diferite zone ale României

• Cutie cra� cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 1902

35 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro5



FĂRÂMĂ
DE VIAȚĂ

• Plantă suculentă, în ghiveci, ornat 
cu iută si decorațiune din lemn, în 
formă de buburuză

• Mărțișor din porțelan,dimensiune 1 
cm, pictat manual, cu șnur de 
mărțișor

• Cutie carton cu fereastră, 8x8x8 cm

Cod produs: MM 1903

35 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro6



STUPUL DIN OGRADĂ

• Miere de floarea soarelui, 250 g

• Mărțișor textil, lucrat manual, în 
formă de româncuță, cu șnur de 
mărțișor

• Decorațiune din lemn în formă de 
albină

• Cutie cra� cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 1904

40 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro7



SOLIE DE BUCURIE

• Tabletă de ciocolată neagră si pepperoncino, 100 gr
• Broșă ceramică cu șnur de mărțișor, 4 cm

Cod produs: MM 1905

45 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro8



OFRANDĂ
DE CULOARE

• Cutie cu praline artizanale premium, 
cu zmeură si fistic, 60 gr

• Broșă ceramică cu șnur de mărțișor, 
4 cm

Cod produs: MM 1906

45 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro9



INIMA
PRIMĂVERII

• Glob sticlă cu agățătoare și șnur de 
mărțișor, h 8 cm

• Trandafir natural criogenat, culoare 
roz

• Licheni stabilizați

• Decor din plante naturale, uscate

• Cutie craft cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 1907

59 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro10



PRIMĂVARĂ
PASTELATĂ

• Macarons asortați, in cutie craft, cu 
banderolă personalizabilă, 5 bucați, 
70 g

• Broșă papion textil cu șnur de 
mărțișor, 6 cm

Cod produs: MM 1908

59 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro11



CER DE PRIMĂVARĂ

• Decor cu trandafir din lemn, 
licheni stabilizați si plante uscate, h 
8 cm

• Broșă din lemn pe baza de inox 2.5 
cm, cu șnur de mărțișor

• Cutie cra� cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 1909

59 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro12



GÂND CU SOARE

• Biscuiți crinkle cu ciocolată, 100 g

• Acadea de ciocolată mesaj cu șnur 
de mărțișor, 25 gr

• Portfard cu femoar, lucrat manual, 
cu ornament ghiocel din fetru și 
broderie, 20x15 cm

Cod produs: MM 1910

64 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro13



• Glob sticlă cu agățătoare și șnur de 
mărțișor, h 8 cm
• Trandafir natural criogenat, culoare 
galben
• Licheni stabilizați
• Decor din plante naturale, uscate
• Decoratiune din fetru lucrată 
manual, in forma de rândunică și 
șnur de mărțișor, 10 cm
• Cutie cra� cu fereastră, 13x9x9 cm

Cod produs: MM 1911

75 lei+TVA

VESTITORII
ZÂMBETULUI

0734.163.535
www.egoodies.ro14



DOAMNA PRIMĂVARĂ

• Bezele cu decor de sărbătoare, 40g

• Brățară cu flori uscate, lucrată 
manual: oțel inoxidabil, răsina 
epoxidică ecologică, flori naturale.

• Produsul livrat poate prezenta 
mici variatii față de produsul din 
fotografie, datorita procesului de 
manufacturare a bijuteriilor.

• Fundă decor din satin

Cod produs: MM 1912

65 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro15



CATREN
DE MARTIE

• Praline artizanale premium, asor-
tate, 160 g. 16 bucăți din care doua 
personalizabile

• Broșă ceramică, cu șnur de mărțișor, 
8 cm

• Cutie craft cu banderolă personaliz-
abilă 

Cod produs: MM 1913

99 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro16



REVERIE
DE PRIMĂVARĂ

• Tablou pictat în ulei cu vopsea 
motive de primăvară, ramă din lemn, 
18,5x23,5 cm, Autor T.T. Baciu
• Discuri de ciocolată cu fructe deshi-
dratate și nuci (mendiants), Jolly 
Roundies, 100 g
• Broșă ceramică cu șnur de mărțișor, 
4 cm
• Cutie cadou cu fundă galbenă din 
satin, h 28 cm

Cod produs: MM 1914

189 lei +TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro17



PRIMĂVARĂ CREATIVĂ

• Kit pictură mărțișoare conține 
patru figurine din lemn, culori pe 
bază de apă si pensulă

• Acadea de ciocolată, cu șnur de 
mărțișor, 25 gr

• Cutie cra� cu banderolă personal-
izabilă 

Cod produs: MM 1915

55 lei+TVA

0734.163.535
www.egoodies.ro18



SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL

info@martasgift.ro
0734.163.535

Comandă până pe 15 februarie și ai 

Transportul gratuit
(comanda minimă este de 10 pachete de același fel

cu livrare la o singură destinație)


