




Набір Теплий

      Складові: 

 Вино біле напівсолодке 
Ламбруско

 Керамічні чашки (2 шт)
 В'язане оздоблення для пляшки 

вина та чашок, ручна робота (3 шт)
 Пряники імбирні (3 шт)
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: кориця, сушені апельсини, 

зірочки бадьяну
 Упаковка

Вартість: 950 грн/шт



Набір Щедрий

      Складові: 

 Вино біле напівсолодке 
Ламбруско

 Мармелад “Апельсин - 
Лаванда”

 Конфітюр “Апельсин - Campari”
 Сир камамбер Castello
 Асорті фруктово-горіхове 

(кеш'ю, мигдаль, фундук, 
виноград сушений)

 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 
шт)

 Крафтова заготовка листівки
 Декор: кориця, сушені 

апельсини, зірочки бадьяну
 Упаковка

Вартість: 750 грн/шт



Набір Затишний

      Складові: 

 Керамічна чашка з ложечкою, 
оздоблені полімерною глиною 
(будь-який сюжет), ручна робота

 Пряники імбирні (2 шт)
 Дерев'яна ялинкова підвіска (1 шт)
 Мандарини
 Крафтова заготовка листівки
 Упаковка

Вартість: 740 грн/шт



Набір Романтичний

      Складові: 

 Вино червоне сухе
 В'язане оздоблення для пляшки вина, 

ручна робота (1 шт)
 Мармелад “Глінтвейн”
 Набір для приготування глінтвейну 

(палички кориці, зірочки бадьяну, 
горошини перцю, бутони гвоздики, 
зелений кардамон, скибочки сушеного 
апельсину)

 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: кориця, сушені апельсини, 

зірочки бадьяну
 Упаковка

Вартість: 700 грн/шт



Набір Врожайний

      Складові: 

 Вино біле напівсолодке Ламбруско
 В'язане оздоблення для пляшки вина, 

та чашки, ручна робота (2 шт)
 Керамічна чашка
 Мандарини
 Скляна куля та колби, наповнені 

зерном
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: кориця, сушені апельсини, 

зірочки бадьяну
 Упаковка

Вартість: 700 грн/шт



Набір Пишний

      Складові: 

 Вино біле напівсолодке Ламбруско
 Паста арахісова з медом та керобом
 Паста з насіння соняшника з медом
 Сир камамбер Castello
 Асорті фруктово-горіхове (кеш'ю, 

мигдаль, фундук, виноград сушений)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: сухоцвіт
 Упаковка

Вартість: 690 грн/шт



Набір Ароматний

      Складові: 

 Мармелад “Апельсин - Лаванда”
 Конфітюр “Апельсин - Campari”
 Конфітюр “Чорниця - М'ята”
 Мармелад “Глінтвейн”
 Дерев'яна ялинкова підвіска (1 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: сухоцвіт
 Упаковка

Вартість: 610 грн/шт



Набір Корисний

      Складові: 

 Олія з насіння льону
 Олія кокосова
 Паста с ядер волоського горіху (урбеч)
 Масло какао
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: сушені апельсини, зірочки 

бадьяну
 Упаковка

Вартість: 580 грн/шт



Набір Екологічний

      Складові: 

 Олія з насіння кунжуту
 Олія з ядер волоського горіху
 Олія з насіння гарбуза
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Упаковка

Вартість: 550 грн/шт



Набір Духмяний

      Складові: 

 Суміш для приготування печива з 
журавлиною (рецепт у вкладці)

 Мед натуральний акацієвий
 Дерев'яна ложка для меду
 Чай карпатський
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Декор: палички кориці
 Крафтова заготовка листівки
 Упаковка

Вартість: 400 грн/шт



Набір Чарівний

      Складові: 

 Конфітюр “Чорниця - М'ята”
 Дерев'яна ялинкова прикраса на 

підставці “Ялинка”
 Глиняні ялинкові прикраси, ручна 

робота (3 шт)
 Дерев'яна ялинкова підвіска (1 шт)
 Іграшка-мотанка ручної роботи “Янгол”
 Крафтова заготовка листівки
 Упаковка

Вартість: 400 грн/шт



Набір Солодкий

      Складові: 

 Пряники імбирні (2 шт)
 Дерев'яна ялинкова підвіска (1 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: кориця, сушені апельсини
 Упаковка

Вартість: 145 грн/шт



Набір Загадковий

      Складові: 

 Пряник імбирний (1 шт)
 Дерев'яні ялинкові підвіски (2 шт)
 Крафтова заготовка листівки
 Декор: сушені апельсини
 Упаковка

Вартість: 125 грн/шт



В'язана турбота

      На вибір: 

 Оздоблення на пляшку + вино біле 
напівсолодке 

Вартість: 270 грн/шт

 Оздоблення на чашку + керамічна чашка

Вартість: 140 грн/шт



Солодка турбота

      На вибір: 

 Пряник імбирний, розписний, ручна робота 
      Розмір: приблизно 12 см * 8 см (залежить від вибору)
      Термін придатності: 8 місяців 
      Упаковка: прозора, поліетилен

      Вартість: від 30 грн/шт



Свято － в  дрібницях!

      На вибір: 

 Підвіски на ялинку
      Розмір:  9-10 см (залежить від вибору)
     
      Вартість: від 15 грн/шт



 Складові наборів  — обговорюються (можуть 
замінюватись, додаватись або вилучатись задля 
оптимізації бюджету).

 Можливе брендування всіх складових, окрім вина 
та сиру (вартість вираховується окремо). 

 Всі розрахунки вказані без податків і не 
включають вартість доставки.

 За побажанням замовника розробляємо 
оригінальне наповнення набору.

 Термін виготовлення залежить від кількості, 
наповнення та обговорюється індивідуально.

 Ціни є актуальними до 31.12.2017 року.

Додаткова інформація




