
Вашият професионален консултант

Защото корпоративните 
подаръците са въпрос на 

бизнес стил!
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 Предлагаме оригинални и символични подаръци, които ежемесечно да 
поощряват и мотивират  изявен служител от персонала. 

 Отбележете личния празник на всеки служител по запомнящ се начин. 
Всеки от Вашия екип го заслужава!

 Публичните празници носят една по-специална атмосфера в офиса и 
сближават колектива с топло чувство за принадлежност,  не само към коре-
ните и традициите, но и към екипа като едно семейство. Допринесете за 
празничния дух и усмихнете своите служители,  клиенти или бизнес парт-
ньори с тематичен подарък - един малък жест на внимание, който ще се 
отплати щедро с лоялност и добра репутация.

 Грижата за подаръците във фирмата ще се превърне в песен. Наемете 
свой личен консултант, който да менажира гъвкави и оригинални решения, 
съобразени с повода и бюджета Ви.

ПОДАРЪЦИ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА МЕСЕЦА, НА ГОДИНАТА

МЕНАЖИРАНЕ НА РОЖДЕНИ И ИМЕНИ ДНИ НА СЛУЖИТЕЛИ

МЕНАЖИРАНЕ НА ПОДАРЪЦИ ЗА ПУБЛИЧНИ ПРАЗНИЦИ

ЛИЧЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДАРЪЦИ КЪМ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

Услуги, които предлагаме



Подаръци за фирмени
турнири, тиймбилдинг



...



Ваучери



Нашите подаръци винаги създават скъп спомен!
 
 Нека Ви помогнем и Вие да създадете такъв за Вашите служители и парт-
ньори. Оставете ги без дъх с оригинални подаръци без еталон в България! 
Накарайте ги да се почувстват специални и значими с уникален подарък от 
Вселената. 
Защото всяко звездно постижение трябва да бъде възнаградено със Защото всяко звездно постижение трябва да бъде възнаградено със 
звезден подарък!

Ще очароваме Вашите служители с истинска звезда, късче метеорит в 
елегантна кутийка, стилни медальони и колиета с истински метеорит. Ме-
теоритите са шлифовани в различни форми или запечатани в акрилна 
смола, а върху някои от тях можем да гравираме дори зодии.

Колие от метеорит.Подарете истинска Звезда от нашия звезден регистър!

Звездни подаръци
за звездни поводи



Подаръчните ни  комплекти са пъстри, разнообразни и оригинални 
 
Очаровайте със стил  - Луксозна кутия в синьо или розово с вино, бонбони и гравирана 
чаша - един изискан подарък, с който ще направите силно впечатление! Подаръкът е 
подходящ за всякакви специални поводи. 

Впечатлете с креативен и практичен подаръкВпечатлете с креативен и практичен подарък - Подаръчен комплект "Класик" е 
оригинално решение за подарък за мъж. Стилна класическа чаша за чай/кафе в 
тъмен цвят с надпис "VIP ONLY", дизайнерски работен планер в черен цвят с надпис 
"OPEN TO MAKE IT HAPPEN" и бонбони от белгийски шоколад под формата на ретро 
автомобили. 

Поднесете атмосфера и добро настроениеПоднесете атмосфера и добро настроение - Комплект Movie night, включващ метална 
кутия с кенче Coca Cola, пакетче пуканки POP Weaver, белгийски шоколадов чипс с 
лешници и желирани бургерчета.

Подаръчен комплект



 Един различен подарък, подходящ за офис празненства или фирмени партита на 
открито или предназначен да очарова Ваш бизнес партньор за личен повод, Коледа, 
Великден.
 
 Всеки обича непредвидимите подаръци, а какво по-неочаквано от кошница пълна с 
изненади? Подаръчните кошници са сред ТОП подаръците ни, защото са ефектно 
готово решение, което носи атмосфера!
  
 Всяка кошница е аранжирана красиво и артикулите са подбрани според повода и 
търсения ефект. 

 Предлагаме и възможността да персонализираме кошница изцяло според Вашите 
идеи за цветова и продуктова гама.

Подаръчни кошници



Персонализирани



подаръци



Подаръци за дамите
във Вашия офис



Бижута
Най-силният акцент във визията на една дама!

 Едно стилно бижу е толкова важно за визията на служителите Ви, колкото 
те са важни за имиджа на компанията Ви. 
За Вашите служители сме селектирали най-стилните и нежни гривни, обе-
ци и колиета с естествени цветя, елементи Сваровски или истински 
метеорити. 



Аксесоари за мъж

Дървена Папийонка - страхо-
тен ръчно изработен аксесо-
ар, който ще допълни стилно 
всеки официален или леже-
рен тоалет.

Дървен часовник - оригина-
лен подарък, който освен 
атрактивен аксесоар, е и 
тематичен помощник за до-
бър Time management в 
офиса.

Вратовръзка от дърво - не-
стандартно модно допъл-
нение към всяка мъжка ви-
зия.



Спортни
подаръци



Торти



Ръчно изработени
шоколадови

изделия

Поднесете 5 съвършени шоколадови ръчно-
изработени бонбона.

Очаровайте дамите на работното място, като 
им подарите едновременно роза и белгийски 
шоколад само в един подарък.



Парфюми и козметика - 
тайната страст на всяка 
жена

 Кристиан Диор го е  Кристиан Диор го е 
казал! "Парфюмът на 
една жена говори за нея 
повече от почерка ѝ." 
Един фин парфюм нико-
га не е грешен избор, а га не е грешен избор, а 
символ на стил и класа. 
Парфюмите в нашия 
асортимент са подбрани 
така, че да се се харесат 
на дамите с предпочита-
ния към по-тежките и ния към по-тежките и 
сладки аромати и на 
тези, които харесват 
по-леки аромати със све-
жи нотки на цветя и ци-
труси. 

 Козметичните комплек-
ти са с доказано немско 
качество и облечени в 
атрактивни опаковки, 
които ще завладеят все-
ки вкус. Доверете ни се в ки вкус. Доверете ни се в 
избора на най-подходя-
щите ухания за Вашите 
служители, съобразени 
с предпочитанията и зо-
диите им. 

Козметични ваучери
Парфюми



Цветя
Да разцъфне настроението в офиса Ви 
и да поканим празничната атмосфера! 
В лицето на вечните рози, насладата за 
душата и очите ще трае повече от 
година. Не я спестявайте на хората от 
екипа Ви!

Вечните рози са едно прекрасно решение да 
поднесете цветя, на чиято красота дамите 
могат да се насладят много по-дълго! Избере-
те цветно съвършенство, което ще радва те цветно съвършенство, което ще радва 
очите и душата повече от година! Заложете 
на ефектна аранжировка от вечни рози в 
комбинация с други цветя, 5 вечни рози във 
винтидж кашпа или нежна роза в клетка.

Цветната страна на оригиналния подарък





Постоянна комуникация с Вашия 
личен консултант.

 


