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درباره محصول
عصرگاه را ایوار گویند. بسته ایوار، سفری است در عصر یک روز 
گرم و دل پذیر یا سرد و دوست داشتنی. در بسته ایوار یک لیوان و 
قندان مسی گنجانده شده است تا عصری معطر با نوشیدنی های خنک 
و محبوب یا گرم و مالیم را نوش جان کنید. محتوای بسته ایوار هنر 
دست هنرمندان زنجانی است. لیوان و قندان درون این بسته بر 
روی یک پایه چوبی صیقل یافته محکم شده و قوام یافته اند. در بسته 
ایوار کوشیده ایم نوشیدن نوشیدنی های عصرگاهی در ظروف مسی 
را برجسته تر از همیشه کنیم؛ چرا که به شهادت اهل علم، استفاده از 

ظروف مسی برای سالمت بدن بسیار مفید و پرمنفعت است.

محتویات
  پایه چوبی

   قندان مسی
   لیوان مسی

  بسته بندی مقوایی

IVAR

درباره محصول
زریر )بسته فالسک و دمنوش( یک همراه دمنوشی است.

این مجموعه  شامل دمنوش های مختلف است. این نوشیدنی هاِی گوارا از 
َدم کردن گل، برگ، ساقه، ریشه، دانه، پوسِت میوه یا اجزای دیگر گیاهان 
دارویی که قابل حل در آب است، به وجود می آید. با زریر  به دنبال این 
هستیم که شما یک دمنوش همراه داشته باشید و این کار را با قرار دادن یک 
فالسک دمنوش با روکش چرم، ویژه دم کردن گیاهان قرار انجام داده ایم. 
این بسته در یک جعبه مقوایی و همراه یک ساک دستی است. شما می توانید 

نام شرکت یا موسسه خود را روی جعبه یا ساک دستی حک کنید.

محتویات
   یک عدد فالسک دمنوش با روکش چرم

   مقداری دمنوش به لیمو
   مقداری دمنوش نعنا

   مقداری عسل
   یک عدد ساک دستی مقوایی

   بسته بندی هاردباکس

ZARIR3
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درباره محصول
در گویش محلی مردمان سیستان و بلوچستان به دودپتی معروف است؛ اما به نام چای 
ماساال خوانده می شود. چایی که از هند به بندر چابهار آمده و به نوشیدنی پرطرفدار 
این منطقه تبدیل شده است. این چای خوش طعم با ادویه ماساال و شیر درست می شود. 
ادویه ماساال از ترکیب زنجبیل، هل، دارچین، میخک و فلفل سیاه به همراه چای سیاه 
تولید می شود. چای ماساال به هضم غذا، کاهش قند خون و کاهش وزن کمک می کند. در 
این بسته یک ماگ سرامیکی زیبا قرار داد که در بسته بندی زیبا به شما ارائه می شود.

درباره محصول
فرهنگ قهوه خوری در ایران آنقدر عمیق است که حتی چایخانه ها را هم 
قهوه خانه می نامیم. ما در بسته کافای 3 سعی کرد ه ایم بساط یک قهوه اسپرسو 
را با دوستا ن و یا خانواده برای شما فراهم کنیم. در این بسته یک عدد دستگاه 
قهوه جوش اسپرسو 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.

محتویات
  یک عدد ماگ سرامیکی

  یک ظرف شیشه ای 
حاوی چای ماساال
محتویات  جعبه مقوایی

  چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی
  قهوه جوش اسپرسو

  یک جعبه مقوایی حاوی پودر قهوه
  یک جعبه مقوایی حاوی شکالت 

با طرح لوگوی اختصاصی
  جعبه هاردباکس

KAFA 3

DOODPATI
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درباره محصول
ناظم االطبا، روشنا را نور، فروغ و شعاع معنا کرده و این نام بسته ای است برای روشنایی 
بخشیدن به مهمانی های یلدایی در طوالنی ترین شب سال. شمعدان یکی از نوستالژیک ترین 
وسایل مورد استفاده در شب یلداست و استعاره ای است از نوری که به برکت سالمت و دور 
هم بودن اعضای خانواده و بزرگترها در خانه می تابد. این بسته کوچک اما زیبا، امید شما به 

روشن بودن این نور در جمع خانواده و دوستانتان را نمایان می کند.

درباره محصول
دمنوش یکی از نوشیدنیهای محبوب ایرانیهاست 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.

ROSHANA

محتویات
   شمعدانی قرمز به سبک 

شمعدان های سنتی و کهن
   شمع

   کبریت
   بسته بندی مقوایی

محتویات
   یک عدد فرنچ پرس

   یک عدد ماگ سرامیکی
   3 جعبه دمنوش حاوی گل گاو زبان

آویشن و اسطوخودوس
   جعبه هارد باکس

   ساک دستی

ZARIR4
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BARMAN

درباره محصول
بارمان بسته استقبال است؛ بسیاری از سازمانها برای استقبال از کارمندان خود 
دررو زاول کاری بسته ای به آنها هدیه می دهندکه عالوه بر ملزومات کاری،توضیحاتی 
درخصوص سازمان به  آنها  داده می شود. دربارمان محصوالتی وجود داردکه بخشی 
ازآنها  جزو هویت بسته و برخی دیگر به انتخاب و سلیقه شما به بسته اضافه می شود. 
ماگ سفالی، کتاب یا پلنر )دفتر برنامه ریزی روزانه(، یک بسته خودکار، یک خوراکی 
مقوی به انتخاب شما، یک بازی هوش و یا نوستالژی به انتخاب شما، یک عدد تاس 
شانس و یک تابلو خوش آمد روی مانیتور کامپیوتر از جمله اجزای بسته بارمان 
هستند. در انتخاب اجزای بارمان سعی کردیم هم ابزار مورد نیاز کار و هم وسایلی 

برای اوقات فراغت در محیط کار درنظر بگیریم.

محتویات
   یک عدد ماگ

   یک عدد خوراکی
   یک عدد دفتر برنامه ریزی یا کتاب

   یک بسته خودکـار
   یک عدد تاس شانس

   یک عدد وسیله سرگرمی
   یک تابلوخـوش آمدگویـی

   بسته بندی مقوایی

درباره محصول
بسته ظروف مسی و کاسه های سفالی یک هدیه خاص و استثنایی است. 
بسته ظروف مسی و کاسه های سفالی یک پایه چوبی است که مناسب 
میزهای پذیرایی مدیران است. در این پایه چوبی دو عدد پیاله سفالی قرار 
دارد که ما در آن برای شما توت خشک و مویز قرار داده ایم. درون این پایه 
چوبی بهارنارنج و گل محمدی قرار داده شده است. سه عدد بانکه دسته دار 
پذیرایی مسی هم بخشی از این بسته خاص است. شما می توانید به انتخاب 
خود محتویات پیاله ها و پایه های چوبی را تغییر دهید. ما از بهترین ها استفاده 
کرده ایم. این مجموعه در یک جعبه هاردباکس قرار داده شده است که 

می توانید نام خود و یا موسسه تان را روی آن حک کنید.

محتویات
   پایه چوبی به همراه دو عدد پیاله 

سفالی شامل توت خشک، مویز، بهار نارنج 
و گل محمدی

   سه عدد بانکه دسته دار پذیرایی مسی
   جعبه هارد باکس

V217
بستـــــــــــــه درنگ 
و ظــروف مســــــــی
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درباره محصول
بسته قهوه عربی، فرصت تجدید پذیری است برای زنده کردن حضور آفاقی در 
خاک های جنوب ایران. در این بسته چیزهایی از سراسر ایران خواهید دید: از 
غرب تا جنوب، از جنوب تا مرکز، از مرکز تا شمال شرق. در بسته قهو ه عربی یک 
قهوه جوش مسی ساخت زنجان قرار داده شده است، تا قهوه به شکل مطلوبی                       

جا افتاده شده و آماده طبخ شود. همچنین دو فنجان قهو ه خوری با طرح های 
ایرانی که برساخته هنرمندان یزدی است، قرار است قهوه عربی شما را 

در شکل و شمایلی زیباتر برای نوشیدن مهیا کند.

محتویات
  قهوه جوش مسی؛ هنر مردمان زنجان

  دو فنجان سفالی، هنر مردمان یزد
  بطری شیشه ای حاوی دانه قهوه

  بطری  شیشه ای  حاوی پودر قهوه
  بطری  شیشه ای  حاوی هل و میخک

KAFA

درباره محصول
بسته  درنگ، یک بسته زیبا و دوست داشتنی است که هم از زیبایی سرشار 
است و هم از عطرهای دوست داشتنِی چای ایرانی و گل محمدی و بهارنارنج و 
هم از سالمتی. در بسته درنگ، چای اصالت دارد اما بدون قند. پیشنهاد ما بجای 
آن، کشمش و توت خشک است.گل محمدی و بهارنارنج نیز به کمک ما آمده اند تا 
بتوانیم با ارائه آن به شما، عطر چایخانه های کهن و تاریخی را در مشام جان شما 
زنده کنیم. درنگ به شما فرصت می دهد که از مهمانان خود به رسم کهن ایرانی 

پذیرایی کنید.

محتویات
  پیاله سفالی شامل توت خشک

  پیاله سفالی شامل کشمش
  گل محمدی خشک شده

  بهار نارنج خشک شده
  پایه اردوخوری چوبی

DERANG
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درباره محصول
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 
کرده، پنجره را باز کنید و لحظات آرامش بخشی را تجربه کنید. خاصیت ضدعفونی 
کنندگی از خواص دود اسماج است که در سال های اخیر به آن پی برده اند زیرا 
می تواند از بروز آلودگی  های باکتریایی جلوگیری کند. اسماج عطر و بوی منحصر 

به فرد و بسیار قوی دارد و به عنوان یک خوشبو کننده هوا بسیار موثر می باشد.

درباره محصول
نوشه )بسته عرقیجات ایرانی( یک هدیه متفاوت و کامال ایرانی است. بسته ای که 
در آن عرقیجات ایرانی قرار دارد.عرقیجاتی که کمک زیادی به سیستم گوارش و 
سالمت انسان می کند. حتما شما هم بعد از یک پرخوری و یا مهمانی، دچار مشکالت 
گوارشی شده اید. در این زمان، این عرقیجات سنتی است که به کمک می آیند و به 
وضع نابسامان گوارش مان سامان می دهند.سفال های مدرن این بسته حاصل هنر 
مردمان یزد است. که شامل دو بطری که حاوی عرق نعناع و بیدمشک هستند. دو 

لیوان کوچک و یک کاسه خرده نبات می شود.

محتویات
  یک عدد اسماج

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

  جعبه مقوایی

محتویات
  دو بطری سرامیکی
  مقداری عرق نعناع

  مقداری عرق بیدمشک
  دو لیوان کوچک

  یک عدد کاسه
  مقداری خرده نبات

  بسته بندی هاردباکس

SOOMANOOSHE2
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درباره محصول
مجموعه شب چراغ ) چراغ گردسوز و بطری نفت(؛ بهانه ای  برای یک دورهمی است. در این مطلب 
به شما یادآوری می کنیم که باید به دنبال بهانه ای برای دور هم جمع شدن بگردیم و شب چراغ 
همین بهانه است. مجموعه شب چراغ ) چراغ گردسوز و بطری نفت(،بسته  روشنایی است. یک 
گردسوز کوچک که شبیه گردسوزهای قدیمی طراحی و ساخته شده است،  به همراه یک بطرِی 
نفت چراغ و یک جعبه  کوچک کبریت در این بسته گنجانده شده است. بسته ای که همه  چیز در 
آن مهیاست و کافی است شما کبریتی بکشید و چراغی بیافروزید تا شب یلدا و هر شبی که با 

خانواده جمع هستید را روشن تر کنید.

درباره محصول
در بسته  صهبای 2، برای تکریِم هنر آبگینه، دو شیشه ِ برساخته از آبگینه 
قرار داده ایم که با دو نوشیدنی ایرانی: شربت سکنجبین، شربت بید مشک 
انباشته شده اند. این دو شربت، علیرغم مصرِف معمول، دارای عناصری 
ذاتی برای بهبود گوارش، و تمدد اعصاب است. در این بسته، امتزاِج کیفیِت 
نوشیدنی ایرانی را با هنر ایرانی، درهم آمیخته و به هم برآمده خواهید 
دید و خواهید نوشید. نوشیدنی هایی که شما را به گذشته های دور می برد. 
آن زمان هایی که خبری از نوشیدنی های صنعتی با مواد افزودنی نبود. 
نوشیدنی های این هدیه تبلیغاتی عالوه بر اینکه جان شما را جال می بخشد 

خواصی هم دارد که می تواند التیام بخش روح، جان و روان تان نیز باشد.

محتویات
   یک عدد چراغ گرد سوز

   یک عدد زیرچراغی
   یک بطری نفت

   یک بسته کبریت
محتویات   بسته بندی مقوایی

  یک بطری آبگینه شربت سکنجبین
  یک بطری آبگینه شربت بید مشک

  جعبه چوبی

SHAB CHERAQ

SAHBA2
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V209
مجمـــــــــوعه ترکیبی 
سفال مینــــا و قلم کار

v211
گلدان فیروزه کوب 
و رومیزی پته دوزی

درباره محصول
در مجموعه ترکیبی سفال مینا و قلم کار )209( سه هنر چشم نواز ایرانی را گرد 
هم آورده ایم تا هنر دستان هنرمندان ایران را به رخ بکشیم. سفال، میناکاری 
و قلم کار سه هنری است که هر چشم هنر دوستی را به خود خیره می کند. حضور 
این سه کنار هم به مثابه هم نشینی گل ها در یک گلدان  است. در مجموعه 
ترکیبی سفال مینا و قلم کار )209( یک گلدان سفالی میناکاری شده در کنار یک 
رومیزی قلم کار قرار داده شده است. کنار هم قرار گرفتن این سه هنر، هدیه ای 

بی نظیر، مدیریتی و فراموش نشدنی  است.

درباره محصول
بسته گلدان فیروزه کوب و رومیزی پته دوزی )211(؛ یک هدیه ترکیبی 
فوق العاده و جذاب است. بسته ای که بیانگر صنایع دستی زیبای ایرانی هاست. 
شما بسته گلدان فیروزه کوب و رومیزی پته دوزی )211( را می توانید در 
قالب هدیه های مدیریتی یا هدایایی که به مهمان های خارجی خود می دهید، 
تهیه کنید. شما با یک هدیه، مجموعه ای از هنر ایرانی را به مخاطب خود معرفی 
کرده اید. قطعا این بسته بی نظیر، نگاه ها را به سمت شما جلب خواهد کرد. چون 
شما با این انتخاب نشان داده اید که طرف مقابل، چقدر برای شما اهمیت دارد.

محتویات
)20 CM( یک گلدان مینا روی سفال   
)80*80 CM( یک عدد پارچه قلمکار   

   بسته بندی مقوایی

محتویات
)20 CM( یک عدد گلدان فیروزه کوبی   

)50 CM( یک عدد ترمه ابریشمی   
   دو عدد گل مسی

   بسته بندی مقوایی
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درباره محصول
چام شاید یکی از آن مَقا م ها باشد که انسان مدرن معاصر در آن ُمقام می کند. چام، 

در گویش مازندرانی لحظه ای است برای آرام گرفتن و استراحت کردن.
چام، مجموع های است که عناصر زندگی سنتی را با عناصر زندگی مدرن، همخوان 
می کند. در این بسته، یک مجموع ه کامل برای یک لذِت سنتِی ایرانی در یک 
دورهمی عصرگاهی برای شما تدارک دیده ایم: دمنو ش های خاص از گیاهان 
خاص ایرانی، کشمش خوش طعم، یک فالسک فلزی، دو لیوان مسی پر فایده، دو 
زیرلیوانی نمدی از هنر دست مردم شهرکرد. این هدیه با در دو شکل متفاوت 
بسته بندی می شود. بسته بندی ویژه که از جنس نمد است و خود هنر دست زنان 

شهرکردی. بسته بندی دیگر این محصول مقوایی است و ساد ه تر.

درباره محصول
ُمهنا )بسته استکان و نعلبکی و نبات طعم دار( بازخوانی یک سنت قدیمی 
است. سنتی به نام چای خوری در استکان کمر باریک. بسته ُمهنا )بسته 
استکان و نعلبکی و نبات طعم دار( شامل چهار عدد استکان و نعلبکی 
دکوپاژ شده،  یک جعبه نبات طعم دار است. این مجموعه در بسته بندی 
مقوایی ارائه می شود و دارای یک ساک دستی است. شما در این بسته 
می تواند طعم نبات مورد نظر خود را انتخاب کنید  و نام شرکت و یا موسسه 

خود را بر روی ساک دستی حک کنید.

محتویات
  فالسک فلزی با روکش نمدی؛ 

هنر مردمان شهرکرد
  دو عدد لیوان مسی؛ 

هنر مردمان زنجان
  دو عدد زیر لیوانی نمدی؛ 

هنر مردمان شهرکرد
  کیسه پارچه ای حاوی کشمش

  کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش

محتویات
  چهار عدد استکان و نعلبکی دکوپاژ شده

  یک جعبه نبات طعم دار
  بسته بندی مقوایی

CHUM

MOHANA5
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درباره محصول
قلمدان مینا روی سفال یک هدیه تبلیغاتی است. شما می توانید از این قلمدان مینا روی سفال به عنوان 
هدیه فرهنگی به مخاطبان و مشتری های اهل هنر خود استفاده کنید.قلم های رنگی در این قلمدان 
اناری سفالی به شدت زیباتر خواهند شد.این هدیه چشم نواز قطعا مورد تایید اهالی فرهنگ و هنر 
قرار می گیرد و بخشی از میز تحریر آنها خواهد بود. این قلمدان در یک جعبه قرار داده شده که مناسب 

هدایای نمایشگاهی نیز هست.

GHALAMDAN

درباره محصول
مهنا )بسته فنجان سفالی و گل محمدی و دارچین( یک خوش گواِر درمانی است.  
یک هدیه فوق العاده تبلیغاتی در دسته پذیرایی است. با این بسته فوق العاده 
جذاب که در مدل های مختلف ارائه می شود، در ذهن ها باقی خواهید ماند 
و شما را فراموش نخواهند کرد. مهنا )بسته فنجان سفالی و گل محمدی و 
دارچین( دارای دو فنجان سفالی زیبا و دو جعبه گل محمدی و چوب دارچین 
است. فنجان های سفالی این بسته کار دست مردمان یزد است. شما می توانید 
بنا بر سلیقه خود گل محمدی و دارچین را تغییر بدهید و از دمنوش های دیگر 
ایرانی برای این بسته استفاده کنید. این مجموعه دارای یک بسته مقوایی 

است که می توانید نام موسسه خود را روی آن درج کنید.

محتویات
  دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی

 نقاشی شده، هنر مردمان یزد
  یک بسته چوب دارچین

  یک بسته غنچه گل محمدی خشک شده

MOHANA
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درباره محصول
پادرنج )بسته قوری و لیوان( یک هدیه ویژه با طعم سالمتی است. در پادرنج )بسته 
قوری و لیوان( یک قوری چینی زیبا و دو فنجان ساخته شده با هنر دست هنرمندان 
یزدی است. که به همراه پایه برای قوری و شمع وارمر ارائه می شود. این محصوالت 
برای آماده سازی یک نوشیدنی گرم به کار برده می شود. که کارکرد آن در جهت 
حفظ سالمتی و کنترل چربی خون است. در پادرنج ، مقداری پودر سماق و مقداری 
ساشه عسل در شیشه های آبگینه قرار داده شده است. تا با دم کردن سماق و 
اضافه کردن عسل به آن چربی خود را کنترل کنید.  شما می توانید روی این بسته 
نام شرکت خود را درج کنید و هرچه دوست دارید بنویسید. همچنین می توانید 

سماق و عسل را تغییر دهید و انتخاب خود از دمنوش های مختلف استفاده کنید.

محتویات
  یک عدد قوری دست ساز
  دو عدد فنجان دست ساز

  یک عدد پایه چوبی نگهدارنده قوری
  مقداری شاخه سماق
  مقداری ساشه عسل
  سه عدد شمع وارمر

  تعدادی کبریت
  یک عدد ساک دستی مقوایی

  بسته بندی مقوایی

PADRANJ

محتویات
  لیوان دمنوش سفالی؛ هنر مردمان یزد

  چهار جعبه مقوایی شامل چای ترش، 
اسطوخودوس، پونه و بابونه 

  یک عدد ساک دستی مقوایی
  بسته بندی هاردباکس

درباره محصول
این روزها در دورهمی های ایرانی، »چای« جایگاه بی بدیل ، ممتاز و درجه 
یک خود را دارد. این فرهنگ البته با هنر ایرانی، جلوه متفاوتی نسبت به 
سایر فرهنگ ها دارد و هنرمندان ایرانی ذوق و سلیقه خود را برای تولید 
ابزارهای مورد استفاده در ضیافت های خود بروز می دهند. یکی از این 
هنرها، سفالگری است. این هنر که یکی از اولین ابداعات انسان است، 
بیانگر نوع زندگی و فرهنگ بشر در طول تاریخ است. هنر سفالگری در 
مناطق مختلف کشور از جمله یزد و همدان رواج دارد. در طراحی این بسته 

از فنجان هایی با طرح های اصیل ایرانی استفاده شده است.

ZARIR2
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درباره محصول
تیراژه، در فرهنگ لغت به معنای رنگین کمان است که توصیفی است دقیق از 
قلمدان سرامیکی مورد استفاده در این بسته. این قلمدان قرار است محل قرار 
گرفتن مداد و خودکارهای رنگارنگ شما روی میز کار شما باشد. ما در این بسته 
تعدادی آبنبات چوبی نوستالژیک قرار داد هایم که تا جذابیت هدیه شما را دو 

چندان کند. 

محتویات
  یک ظرف سرامیکی)به عنوان جا خودکاری(

  تعدادی آبنبات چوبی
  جعبه مقوایی

TIRAJEH



 برای دیدن محصوالت بیشتر به سایت ما سربزنید.


