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بسته آرامش

ِدلینا
محتویات این بسته

  یک بطری عرق بهارنارنج
   یک عدد پیاله سرامیکی هنر مردمان الله جین همدان

  یک شیشه عصاره اسطوخودوس
  یک چشم بند سوزن دوزی

  یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان الله جین همدان
  یک شیشه کبریت

 جعبه مقوایی

 این بسته برای آرامش شما در هنگام خواب طراحی شده است.

ترکیبی زیبا که روح شما را برای یک استراحت مطلق آماده می کند.
بسته دلینا حاوی یک عدد بطری عرق بهارنارنج،  یک عدد پیاله 
سرامیکی برای نوشیدن، یک شیشه عصاره اسطوخودوس،یک 
یک  و  سرامیکی  شمعدان  عدد  یک  سوزن دوزی،   بند  چشم 
شیشه کبریت است. بهارنارنج به دلیل خواص بیشمار و از 
همه مهمتر درمان اختالالت خواب داخل این بسته گنجانده 

به وسیله کاسه سرامیکی نوش جان  از خواب  تا قبل  شده 
کنید. 

عصاره اسطوخودوس هم در این بسته قرار دارد تا سیستم 
عصبی بدن شما را آرام کند و عطر تازه اش استرس و خستگی 
از  یکی  بسیاری  باور  به  که  هم  شمع  دهد.  کاهش  را  شما 
عمومی ترین آرام بخش های شبانه است. در دلینا نحوه مصرف 

هریک از محصوالت موجود توضیح داده شده است.
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بسته طبیعت
سوما

محتویات این بسته
 یک عدد اسماج 

 یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان یزد
 یک عدد ظرف کبریت سرامیکی هنر مردمان یزد
 یک عدد ظرف اسمـاج سرامیکی هنر مردمان یزد

 جعبه مقوایی

سوما در زبان کردی به معنای نور چشم و روشنایی است.
 این بسته قرار است چشم روشنی ویژه ای برای عزیزان شما 
باشد به ویژه در روز پزشک. سوما ترکیبی است از اسماج به 
عنوان عود طبیعی و یک ظرف سرامیکی به همراه شمعی زیبا 
و کبریت. اسماج مورد استفاده در این بسته ترکیبی است از 

گیاهان خوشبو که آرام بخش لحظات شما خواهد بود. 
با استفاده از کبریت داخل این بسته، شمع و اسماج را روشن 

تجربه  را  آرامش بخشی  لحظات  و  کنید  باز  را  پنجره  کرده، 
کنید.

خاصیت ضدعفونی کنندگی از خواص دود اسماج است که 
بروز  از  می تواند  زیرا  برده اند  پی  آن  به  اخیر  سال های  در 
بوی  و  عطر  اسماج  کند.  جلوگیری  باکتریایی  آلودگی های 
خوشبو  یک  عنوان  به  و  دارد  قوی  بسیار  و  فرد  به  منحصر 

کننده هوا بسیار موثر می باشد.
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بسته مهر ویژه

دســتینه۱
محتویات این بسته

 یک عدد مهر برنجی با دسته چوبی)با قابلیت شخصی سازی(
 یک عدد استامپ

 جعبه  چوبی با روکش چرمی

دســتینه بســته مهــر و مــوم کــردن بــه شــیوه 
قدیمــی امــا بــا ابــزاری جدیــد اســت.  ایــن 
بســته قابلیــت شــخصی ســازی شــدن دارد و 
هدیــه ای مانــدگار بــرای همراهان شــما خواهد 
بــود.  ایــن هدیــه یــادآور شــیوه ســنتی مهــر و 
ــود و از  ــردن نامه هــای شــما خواهــد ب مــوم ک

ایــن حیــث بســیار نوســتالژیک اســت. 
محتوایـــات ایـــن بســـته در جعبـــه چوبـــی بـــا 
روکـــش چرمـــی شـــکیلی قـــرار خواهـــد گرفـــت. 
دســـتینه در دو نســـخه طراحـــی و آمـــاده شـــده 
اســـت کـــه نســـخه نخســـت شـــامل مهرفلـــزی 
)برنجـــی( بـــا دســـته چوبـــی و اســـتامپ اســـت 
و نســـخه دوم شـــامل دو عـــدد مهرفلـــزی 
ــتامپ، الک  ــی، اسـ ــته چوبـ ــا دسـ ــی( بـ )برنجـ
 آب کـــن، مـــوم رنگـــی و شـــمع وارمـــر اســـت.
* مهرفلـــزی )برنجـــی( بـــا دســـته چوبـــی، مهـــری 
اســـت کـــه می توانـــد بـــر روی مـــوم یـــا الک 

ـــد. برجســـتگی ایجـــاد کن
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بسته مهر و موم ویژه

دستینه۲
محتویات این بسته

 ۲ عدد مهر برنجی با دسته چوبی)با قابلیت شخصی سازی(
 یک عدد استامپ

 یک شیشه موم رنگی
 یک عدد الک آب کن

 شمع وارمر
 جعبه  چوبی با روکش چرمی
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محتویات این بسته
 یک عدد پارچ مسی با روکش رنگ کوره ای و دسته ی چوبی

 چهار عدد لیوان مسی با روکش رنگ کوره ای
 یک ظرف یخدان مسی با روکش رنگ کوره ای

 یک عدد انبر 
 جعبه چوبی با روکش چرم

یکی از مهمترین ویژگی های یک هدیه تبلیغاتی موفق، ماندگاری، 
زیبایی و البته کاربردی بودن آن است. ما با ارائه بسته آبنوش 
برای یک هدیه سازمانی  مهم  ویژگی  تا هر سه  کردیم  تالش 
و تبلیغاتی را در نظر بگیریم و این فرصت را در اختیار شما 
قرار دهیم که با ارائه یک محصول کامال جدید و خالقانه که 
محصول نبوغ هنرمندان مس گر اصفهانی است همیشه در ذهن 

مشتریان و یا کارکنان خود باقی بمانید. این محصول با وجود یک 
پارچ زیبا، چهار لیوان متفاوت و یک ظرف یخدان و انبر به ویژه 

در روزهای گرم سال بسیار جذاب و کاربردی است. 
با اهدای بسته آبنوش تا مدتها در مقابل چشم همراهان خود 

باشید و به یادآوری برند خود کمک کنید.

آبنوش
بسته ای برای یک  دورهمی خنک
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محتویات این بسته
 یک عدد پارچ مسی با روکش رنگ کوره ای و دسته ی چوبی

 دو عدد لیوان مسی با روکش رنگ کوره ای
 یک قوطی فلزی حاوی تخم شربتی

 یک قوطی فلزی حاوی خاکشیر
 جعبه چوبی با روکش چرم

بسته شهدنوش بر منبای خالقیت هنرمندان اصفهانی در تولید 
محصوالت مسی با روکش رنگ کوره ای طراحی و تولید شده 
است. این بسته برای یک پذیرایی دو نفره با شربت های گیاهی 
تولید شده که با تخم شربتی و خاک شیر سرو می شوند. دلیل 
انتخاب مس برای این بسته عالوه بر زیبایی منحصر به فرد پارچ 

و لیوان ها، تاثیرات مثبت فراوان نوشیدن در این ظروف برای 
بدن است که در طب سنتی نیز به آن بسیار اشاره شده است. 
با اهدای این هدیه میزبان لحظه های ناب همراهان خود به ویژه 

در روزهای گرم سال باشید. 

شهدنوش
بسته ای برای یک  دورهمی شیرین
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بسته قهوه

کافا۳
محتویات این بسته

 چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی
 قهوه جوش اسپرسو

 یک قوطی فلزی حاوی پودر قهوه
 یک قوطی فلزی حاوی شکالت با طرح لوگوی اختصاصی

 جعبه هاردباکس

فرهنگ قهوه خوری در ایران آنقدر عمیق است که حتی چایخانه ها 
را هم قهوه خانه می نامیم. یکی از دالیل رواج این فرهنگ هم 
تاثیرات مثبت قهوه بر میزان هوشیاری و رفع خستگی است. 
ما در بسته کافای3 سعی کرده ایم بساط یک قهوه اسپرسو را با 

دوستان  و یا خانواده برای شما فراهم کنیم. 
در این بسته یک عدد دستگاه قهوه جوش اسپرسو به همراه دو 

ظرف فلزی حاوی پودر قهوه و شکالت با طرح لوگوی سازمان 
شما و چهار عدد فنجان و نعلبکی سرامیکی دست ساز گنجانده 

شده است.
قهوه ساز موجود در این بسته مخصوص طبخ قهوه اسپرسو 
است که برای نخستین بار در تورین ایتالیا در اوایل قرن بیستم 

ابداع شد.
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محتویات این بسته
 دو عدد گلدان صراحی ۱۶ سانت قلم تراش

 یک عددسنگاب ۱3 سانت 
 جعبه چوبی با روکش قلمکار

بسته سنگاب و گلدان
V 2۵۲
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بسته عصرانه
دودَپتی
محتویات این بسته
 یک عدد ماگ سرامیکی 

 یک ظرف شیشه ای حاوی چای ماساال
 جعبه مقوایی

مردمــان  محلــی  گویــش  در 
بــه  بلوچســتان  و  سیســتان 
امــا  اســت؛  معــروف  دودپتــی 
بــه نــام چــای ماســاال خوانــده 
هنــد  از  کــه  چایــی  می شــود. 
بــه  و  آمــده  چابهــار  بنــدر  بــه 
نوشیدنی پرطرفدار این منطقه 

اســت.  شــده  تبدیــل 
ایــن چــای خــوش طعــم بــا ادویه 
ماســاال و شــیر درســت می شود. 
ادویه ماساال از ترکیب زنجبیل، 
هــل، دارچیــن، میخــک و فلفــل 
بــه همــراه چــای ســیاه  ســیاه 

تولیــد می شــود. 

چــای ماســاال بــه هضــم غــذا، 
کاهــش قنــد خــون و کاهــش 

می کنــد.   کمــک  وزن 
مـــاگ  یـــک  بســـته  ایـــن  در 
ســـرامیکی زیبـــا قـــرار داد کـــه 
در بســـته بندی زیبـــا بـــه شـــما 

می شـــود.  ارائـــه 
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بسته شادی

تیراژه
محتویات این بسته

  یک ظرف سرامیکی)به عنوان جا خودکاری(
   تعدادی آبنبات چوبی

   جعبه مقوایی

تیـــراژه، در فرهنـــگ لغـــت بـــه 
ــت  ــان اسـ ــن کمـ ــای رنگیـ معنـ
کـــه توصیفـــی اســـت دقیـــق 
از قلمـــدان ســـرامیکی مـــورد 
بســـته.  ایـــن  در  اســـتفاده 
اســـت  قـــرار  قلمـــدان  ایـــن 
محـــل قـــرار گرفتـــن مـــداد و 

خودکارهـــای رنگارنـــگ شـــما 
باشـــد.  شـــما  کار  میـــز  روی 
مـــا در ایـــن بســـته تعـــدادی 
آبنبـــات چوبـــی نوســـتالژیک 
قـــرار داده ایـــم کـــه تـــا جذابیـــت 
هدیـــه شـــما را دو چنـــدان کنـــد. 




