
هدایای ویـــژه نوروز ۱۴۰۱





مجموعه آرا با تالش بی وقفه دپارتمان "خالقیت و توسعه محصول" در طول سال جاری توانسته است بیش از ۵۰ محصول 

جدید را از مرحله ایده پردازی به طراحی و تولید برساند.

"آرا" در سالیان گذشته و با هدفگذاری ایجاد افقی نو در این حوزه، مسیری را گشود که خوشبختانه با استقبال بسیاری از 

مدیران متعهد به فرهنگ و هنر مردمان شهرها و روستاهای ایران زمین روز به روز توسعه یافت و به اذعان بسیاری از فعاالن 

این حوزه، به الگویی موفق برای سایر گروه ها تبدیل شد. 

کاتالوگ پیش رو، نشانگر پویایی مجموعه ای است که سعی می کند، با ارائه متفاوت و خالقانه محصوالت صنایع دستی 

ایرانی، مسیری نو در حوزه هدایای تبلیغاتی ایجاد کند. هدایایی که ریشه در فرهنگ و هنری دیرینه دارند و در سال های 

گذشته بنا به فرم و قالب ارائه، کمتر مورد توجه قرار می گرفتند. 

بهبود مستمر در تولید محصوالت، در کنار شعار اساسی دپارتمان "خالقیت و توسعه محصول" با عنوان "ایده های نو؛ هدایای 

نو" که الگوی رفتاری این تیم نیز به شمار می رود، ما را متعهدانه بر آن داشته که هر سال مجموعه ای جدید از ایده های خالقانه 

را در قالب هدایای تبلیغاتی در اختیار شرکت ها و سازمان هایی قرار دهیم که خالقیت و نوآوری را به عنوان بارزترین صفت آرا، 

باور کرده اند و نسبت به آن وفادارند.

"آرا" با تعهد دوجانبه نسبت به هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی در همه شهرها و روستاها از یکسو و سازمان های 

متقاضی محصوالت فاخر از سویی دیگر، تالش می کند که هر سال با رشد و یادگیری بیشتر، محصوالت و هدایای خالقانه تری 

را عرضه کند. بدون شک این هدف با مشورت های مشفقانه همراهان آرا، بهتر محقق خواهد شد. بنابراین از همه همراهان، 

اعم از هنرمندان تولید کننده صنایع دستی و مدیران خالق سازمان ها، تقاضا می کنیم که ایده ها و نظرات خود را با ما در میان 

بگذارند تا همه بتوانیم: "هنر فاخر ایرانی هدیه دهیم".



هدیه نوروز باید رنگ و بوی عید داشته باشد 
برای همین هم ما بسته ایدونه را برای شما آماده 

کرده ایم. بسته ای متنوع که برای همه اعضای 
خانواده جذاب و کاربردی است. در این بسته بذر 
گندم و ماش در کوزه سفالی چهارقفلی قرار داده 
شده تا بساط سبزه عید را برای شما فراهم کند. 

یک بسته آبنبات به نماد شیرینی های نوروزی در 
یک چنته مخمل زیبا وجود دارد که به ویژه برای 

بچه ها بسیار جذاب است و همچنین یک بُردگیم 

که عامل سرگرمی جمع خانواده در تعطیالت 
نوروزی است. در این بسته همچنین یک 

تخم مرغ سفالی به همراه رنگ انگشتی 
گنجانده شده تا به رسم قدیمی ها سفره 
هفت سین شما را تزئین کند. ایدونه یک 
سورپرایز هم برای شما دارد؛ یک شیشه 

حاوی قاصدک برای شنیدن و برآورده کردن 
آرزوهای شما. البته که برای عملی شدن این 
آرزوها ما یک دفتر برنامه ریزی هم در بسته 
قرار داده ایم تا برنامه  های خود برای تحقق 

آرزوهایتان را در آن بنویسید. 
محتویات این بسته آنقدر متنوع است که 
می تواند برای همه سلیقه ها جذاب باشد.  
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محتویات این بسته:

  آبنبات در چنته مخمل    یک عدد بردگیم    تخم مرغ سفالی و رنگ انگشتی    یک عدد شیشه آرزوها

   یک عدد دفتر برنامه ریزی    کوزه چهارقفلی حاوی بذر گندم و ماش    جعبه مقوایی
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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 
صرف یک قهوه اسپرسو را با دوستان  و یا 

خانواده برای شما فراهم کنیم. 
در این بسته یک عدد موکاپات قهوه به 
همراه دو جعبه مقوایی 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:

  چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی    یک عدد موکاپات    یک جعبه مقوایی حاوی 

پودر قهوه    یک جعبه مقوایی حاوی شکالت با طرح لوگوی اختصاصی    جعبه هاردباکس
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"هفتان2" به هنرمندانه ترین شکل یادآور سفره هفت سین، 
مهمترین نماد نوروز است. در این بسته برای هر سین، از شش ظرف 
مسی کوچک بهره برده ایم تا زیبت سفره نوروزی تان باشند. همچنین 

یک سفره با طراحی اختصاصی آراهنر در این بسته قرار می گیرد. به 
عالوه، یک جلد قرآن کریم و یا یک جلد دیوان حافظ به انتخاب شما 

در بسته قرار خواهد گرفت. 
هفتان 2 ترکیبی از دو هنر فاخر یعنی مسگری زنجان و قلمکاری 

اصفهان است. 

بسـته هفت سیــن مســی

arahonarhandicrafts
www.arahonar.com

9



محتویات این بسته:

 شش ظرف مسی کوچک   یک عدد سفره هفت سین با طرح اختصاصی  

 یک جلد قرآن کریم و یا یک جلد دیوان حافظ   جعبه مقوایی
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دمنوش یکی از نوشیدنی های محبوب 
ایرانی هاست که بنا به توصیه های طب سنتی 

در زمان های مختلف مصرف می شود. ما 
در این بسته یک عدد فرنچ پرس به همراه 
یک ماگ سرامیکی و سه گیاه دارویی موثر 

در ایجاد نشاط، رفع نفخ معده و ایجاد 
آرامش را قرار داده ایم. توصیه طب سنتی 
بر این است که به دلیل تاثیر گل گاو زبان 
در تقویت حواس پنجگانه و ایجاد نشاط، 

ابتدای صبح دمنوش گل گاو زبان بنوشید. 
آویشن در رفع نفخ معده موثر است، از این 

رو توصیه می شود که این دمنوش را دقایقی 
بعد از صرف نهار بنوشید. گیاه اسطخودوس 

هم به دلیل تاثیر فوق العاده در آرامش و 
رفع استرس، نوشیدنی توصیه شده برای قبل 

از خواب است. 
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محتویات این بسته:

 یک عدد فرنچ پرس   یک عدد ماگ سرامیکی   سه جعبه دمنوش حاوی گل گاو زبان، آویشن و 

اسطوخودوس   جعبه هارد باکس  ساک دستی
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یکی از رسوم کهن ایرانیان، پهن کردن سفره 
هفت سین در لحظه تحویل سال است. این 

بسته شامل یک ظرف سرامیکی برآمده از 
اللجین همدان است که دارای هفت قسمت 

برای هرکدام از سین های سفره شماست، 
عالوه بر این، شش شیشه حاوی سماق، 

سرکه، سکه، سنجد، سپند، گندم)برای سبزه 
عید( مکمل این ظرف سرامیکی است. در 

نهایت، یک سفره با طرحی اختصاصی نیز در 
این بسته قرار می گیرد.

تهیه سیب، سین هفتم این بسته، به جهت 
جلوگیری از وقوع مشکالت احتمالی به عهده 

گیرنده هدیه گذاشته می شود. 
این بسته، زیبایی بخش زیباترین لحظات شما 

در ساعت تحویل سال خواهد بود. 
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محتویات این بسته:

 یک عدد ظرف سرامیکی هفت سین   شش عدد شیشه شامل سماق، سرکه، سکه، سنجد، 

سپند، گندم)برای سبزه عید(   یک عدد سفره هفت سین با طرح اختصاصی   جعبه مقوایی
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چیستا، از ریشه چیت، در اوستا به 
معنای دانش و معرفت است.

چیستا، یک پیشنهاد خوب برای 
کسانی است که به هدایای فرهنگی، 

به ویژه کتاب عالقه مند هستند، 
به خصوص در تعطیالت نوروز که 
فرصت مطالعه بیش از قبل فراهم 

است. انتخاب کتاب های مطرح حوزه 
کاری خود برای هدیه به همکاران و 

یا مشتریان تان می تواند گزینه ای 
فوق العاده باشد.

عالقمندان به چیستا، می توانند چهار 
محصول  از آیتم های باال را انتخاب 

کنند.

بسـته ای برای  مطالعه
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محتویات این بسته:

 کتاب به انتخاب شما در قطع رقعی   بند عینک دستبافت  جاشمعی سرامیکی  
 کبریت بلند   گیره کاغذ رنگی   جعبه مقوایی
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ایدونه یک بسته برای خوشگذرانی در تعطیالت 
نوروزی است و بنا دارد برای ساعتی هم که شده 

شما را از گوشی هایتان دور کند. بسته ای که با 
تیله ها، امکان یک بازی نوستالژیک را برای شما 

فراهم می کند و با بردگیم، امکان یک سرگرمی فکری 
را برایتان مهیا می کند. اسپیکر بلوتوث هم امکان 

پخش موسیقی دلخواه شما را در جمع دوستانه تان 
فراهم می کند. گیاه تراریوم نماد سبزه و برکت عید 
است و آدامس خرسی هم برای اضافه کردن وجه 

نوستالژیک بسته انتخاب شده است. 
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محتویات این بسته:

 اسپیکر بلوتوث تسکو   گیم برد   یک شیشه تیله    یک شیشه آدامس خرسی   یک عدد 

بطری شیشه ای تراریوم   بسته بندی نمدی
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ایدونه یک بسته برای 
خوشگذرانی در تعطیالت 

نوروزی است و بنا دارد برای 
ساعتی هم که شده شما را 

از گوشی هایتان دور کند. 
بسته ای که با تیله ها، امکان 
یک بازی نوستالژیک را برای 

شما فراهم می کند و با 
بردگیم، امکان یک سرگرمی 

فکری را برایتان مهیا می کند. 
اسپیکر بلوتوث هم امکان 

پخش موسیقی دلخواه 
شما را در جمع دوستانه تان 
فراهم می کند. گیاه تراریوم 

نماد سبزه و برکت عید 
است و آدامس خرسی 

هم برای اضافه کردن وجه 
نوستالژیک بسته انتخاب 

شده است. 
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محتویات این بسته:

 اسپیکر بلوتوث   گیم برد   یک شیشه تیله   یک شیشه آدامس 

خرسی   یک عدد بطری شیشه ای تراریوم   یک سبد حصیری
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یکی از پرکاربردترین محصوالت صنایع دستی ایران، 
پارچه های قلمکاری هستند. قلمکاری هنر چاپ دستی به 
روی پارچه است. این هنر در دوره شاه عباس در قرن ۱۱ 
قمری به علت عالقه درباریان و توجه خاصی که به این 

صنعت داشتند، به کمال رسید.
هرچند که در دوره  صفویه از این پارچه ها برای تولید 
لباس هم بهره گرفته می شد، اما در حال حاضر از این 

هنر بیشتر برای تولید سفره ها و رومیزی ها در سایزهای 
مختلف استفاده می شود. سماط 2 با توجه به بسته بندی 

خالقانه ای که دارد از محصوالت ویژه آرا هنر است. 
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محتویات این بسته:

 یک عدد سفره هفت سین  ۸۰*۸۰ مخمل   جعبه مقوایی  ساک دستی
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بهامد در لغت به معنای بهترین 
بهار و بهترین پیشامد است. 

یکی از بهترین اتفاق های همراه 
آمدن بهار، دید و بازدیدهای 

عید است. بر همین اساس ما 
در این بسته بساط پذیرایی دید 

و بازدیدهای نوروزی را به شما 
هدیه می دهیم. یک رومیزی 

ترمه و یک ظرف شیرینی خوری 
مسی به همراه یک بسته 

شیرینی مربایی و یک بسته 
پشمک یزدی به همراه یک کوزه 
حاوی بذر گندم پیشنهادهای ما 
برای رنگین کردن سفره های عید 
شما است. جعبه چوبی بهامد، 

جعبه جذاب و ویژه ای است 
که حتما در خانه های شما برای 

موارد زیادی استفاده خواهد 
داشت. 

arahonarhandicrafts
www.arahonar.com

26



محتویات این بسته:

 یک بسته شیرینی مربایی   یک عدد شیرینی خوری مسی   یک بسته پشمک یزدی   یک عدد 

کوزه سفالی حاوی بذر گندم   یک عدد ترمه ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر   یک عدد جعبه چوبی 
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یکی از تنقالت ویژه نوروز، پسته است. پسته سوغات کرمان 
است، اما »کارمان« به پسته، این خوراکی اصیل، نفیس و 

خوش طعم، رنگ و لعاب دیگری داده است. پسته های مرغوب 
و تازه را به همراه ادویه هایی مخصوص برشته کرده است که 

ترکیب شان اعتبار تازه ای برای پسته می آفریند. در این بسته یک 
کاسه شبکه بری وجود دارد که به انتخاب شما از بین کاسه تولید 
شده با هنر فیروزه کوبی یا هنر مس و پرداز و یا هنر مس و خاتم 

انتخاب می شود. 
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محتویات این بسته:

 دو قوطی فلزی مکعبی حاوی پسته طعم دار در انواع مختلف   کاسه شبکه بری فیروزه کوبی یا مس 

و پرداز یا مس و خاتم   جعبه هارد باکس   ساک دستی
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محتویات این بسته:

 یک قوطی فلزی استوانه ای حاوی پسته طعم دار در انواع مختلف   کاسه شبکه بری فیروزه کوبی یا 

مس و پرداز یا مس و خاتم   جعبه هارد باکس   ساک دستی
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هر چند بسیاری بر این 
باورند که قلم های پری 

جنبه تزئینی دارد، اما قلم 
پر موجود در این بسته 

قابل استفاده است و یک 
هدیه خاص و متفاوت 

برای کسانی است که به 
دنبال هدایای مدیریتی 
هستند. نوک های فلزی 

موجود در جعبه در ۵ اندازه 
متفاوت و به صورت تخت 
هستند و برای خوشنویسی 

در سبک های مختلف هم 
کاربرد دارند. 
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محتویات این بسته:

 یک عدد قلم پر فلزی   یک عدد جا قلمی فلزی   یک شیشه دوات   پنج نوک قلمی   جعبه 
چوبی با روکش چرم
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محتویات این بسته:

  شش کاسه کوچک پایه دار مسی   یک عدد سرتاس مسی    یک عدد سیب مسی   

 محتویات ویژه هفت سین نوروز    بسته بندی مقوایی
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محتویات این بسته:

 دو عدد شمعدان فیروزه کوبی    دو عدد شمع   یک بسته کبریت     بسته بندی هارد باکس  
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محتویات این بسته:

  یک عدد اسماج   یک عدد شمعدان سرامیکی   یک عدد ظرف کبریت سرامیکی   یک عدد 

ظرف اسمـاج سرامیکی   جعبه مقوایی
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محتویات این بسته:

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

 جعبه  چوبی با روکش چرمی

۱
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محتویات این بسته:

 2 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

2
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محتویات این بسته:

  شمعدانی قرمز به سبک شمعدان های سنتی و کهن    شمع    کبریت    جعبه مقوایی
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محتویات این بسته:

  یک عدد ماگ سرامیکی    یک ظرف شیشه ای حاوی چای ماساال    جعبه مقوایی
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محتویات این بسته:

  یک ظرف سرامیکی)به عنوان جا خودکاری(    تعدادی آبنبات چوبی    جعبه مقوایی  
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محتویات این بسته:

  یک عدد ماگ   یک بطری مینی مال از نوشیدنی های انرژی زا    یک بسته 

خودکـار   یک عدد تاس تقسیم وظایف    یک بسته گیم بورد متفاوت    یک تابلو 

خوشآمدگویی    یک عدد دفتر برنامه ریزی یا کتاب   جعبه مقوایی
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محتویات این بسته:

 یک عدد شکالت خوری مس و خاتم   دو عدد آجیل خوری مس و خاتم    دو عدد گلدان مس و 

خاتم   جعبه چوبی با روکش گالینگور

V 238
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محتویات این بسته:

 یک عدد شیرینی خوری مسی   یک پایه چوبی و پیاله سفالی حاوی آبنبات و نقل   یک جعبه 

شکالت   جعبه چوبی با روکش گالینگور

V 237
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محتویات این بسته:

 یک عدد آجیل خوری مسی   سه عدد بطری شیشه ای حاوی پسته، بادام و فندوق   جعبه چوبی با 
روکش گالینگور
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محتویات این بسته:

 یک عدد شکالت خوری ملیله کاری   سه عدد بطری شیشه ای حاوی سه نوع شکالت   جعبه چوبی 
با روکش گالینگور
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محتویات این بسته:

 یک عدد شکالت خوری خاتم   یک عدد ترمه ابریشم 7۰*7۰ سانتی متر   جعبه چوبی با روکش گالینگور

V 239
arahonarhandicrafts

www.arahonar.com

53



محتویات این بسته:

  یک عدد شکالت خوری مس و پرداز کوچک    یک عدد گلدان مس و پرداز )2۰ سانتی متر( 

  یک عدد ترمه ابریشم )۵۰ سانتی متر(    یک عدد هاون نقاشی شده    یک عدد جعبه خاتم

  یک مثقال زعفران     بسته بندی چوبی
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محتویات این بسته:

  یک عدد شيرينى خورى فيروزه كوب    یک عدد شكالت خورى فيروزه کوب    شادباش ترمه  

  جعبه چرم     شكالت
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محتویات این بسته:

  یک عدد گردسوز مینا روی سفال کوچک    دو عدد کاسه کوچک مینا روی سفال

  یک عدد پارچه قلمکار معمولی )۵۰ در ۵۰ سانتی متر(     بسته بندی مقوایی
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محتویات این بسته:

  یک عدد ترمه ابريشم )٧٠ سانتی متر (    یک عدد قندان الماس تراش    یک عدد شكالت خوری الماس 

تراش )۱۸ سانتی متر(    یک عدد چنته ترمه متوسط     مقداری گل محمدى    بسته بندی هاردباکس
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محتویات این بسته:

  دو عدد گلدان الماس تراش)۱۶ سانتی متر(    یک عدد سنگاب الماس تراش )۱3 سانتی متر(    

  جعبه روکش قلمكار كوچك چوبى
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محتویات این بسته:

 دو عدد گلدان الماس تراش )۱۶ سانتی متر(   یک عدد دخل الماس تراش   جعبه روکش 

قلمكار كوچك چوبى
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محتویات این بسته:

  دو عدد گلدان الماس تراش )2۰ سانتی متر(     یک عدد بشقاب الماس تراش )۱۶ سانتی متر(

  یک عدد آجیل خوری الماس تراش )۱۱ سانتی متر(     جعبه چرم

V ۲۵۴
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محتویات این بسته:

  دو عدد تنگ مس و پرداز )2۰ سانتی متر(    یک عدد آجيل خوری مس و پرداز  )۱۱ سانتی متر(  

  ترمه  ۵۰ سانتی متری ابريشم    جعبه  چوبی
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محتویات این بسته:

  قندان بدون پایه قلمزنی   شکالت خوری پایه دار قلمزنی    رومیزی پته   جعبه چرم 
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محتویات این بسته:

  یک عدد کشکول ملیله    دو عدد آجیل خوری ملیله    یک جعبه مقوایی حاوی شکالت   

  جعبه هادرباکس
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