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محتویات
7 بسته شامل: 

 گل گاوزبان ، بهار نارنج
گل نسترن،اسطوخودوس

بابونه، آویشن و به لیمو  
یک ماساژور شارژی     

درباره محصول
هفت در هفت آرامش؛ در میان هیاهو مطب و بیمارستان لحظه ای آرامش هر چند کوتاه می تواند بهترین هدیه باشد.

با خرید این بسته پزشکان در زمان آرامش همواره به یاد شما هستند.

هفت روز پر ازآرامش
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درباره محصول
خانـه، مطـب، بیمارسـتان، خانه... ایـن ریتـم زندگی یک پزشـک اسـت. با بسـتۀ هفـت در هفت هیجـان ریتم ثابـت پزشـکان را به 

ریتمـی پرهیجـان تبدیـل کنید.

محتویات
  7 بسته شامل:

چای ترش ، چای دارچین
چای هل، چای سیب

چای نعنا، چای زنجبیل، چای رزماری
  یک اسپیکر

هفت روز پر ازهیجان



4

درباره محصول
پاویون به معنای استراحتگاه است. این بسته برای خلوت و شاید دورهمی های کوچک شما طراحی شده تا بتوانید در کنار طعم شیرین 

شکالت و مزه دلپذیر دمنوش ها زمان خوشی را بگذرانید.

P A V I O N
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درباره محصول
ُمهر، خودکار، نور ... سه جزء اصلی و کاربردی میز پزشک در بسته ای متفاوت به نام »تای نور«. پزشکان چندین بار در روز از ُمهر و خودکار 
و چراغ استفاده می کنند. نقش شما  روی این میز چیست؟ »تای نور«، نوری است برای سهولت کار پزشکان و بهانه ای است برای ماندگاری 

و درخشش شما. با »تای نور« برند شما در ذهن پزشکان ُمهر می شود. 

TAY   NOOR
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درباره محصول
دستینه بسته مهر شخصی شما و دوستان شما است. این بسته با قابلیت شخصی سازی شدن به ماندگاری شما و برند شرکت شما در 
ذهن هدیه گیرنده کمک می کند. ما در مدل شماره یک این بسته یک عدد مهر فلزی )برنجی( با دسته چوبی به همراه یک استامپ کوچک 

در نظر گرفته ایم. محتویات این بسته در جعیه چوبی با روکش چرم قرار خواهد گرفت.

D A S T I N E H 1

محتویات
یک عدد مهر برنجی با دسته چوبی 

)با قابلیت شخصی سازی(   
یک عدد استامپ   
بسته بندی چرمی   
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درباره محصول
دستینه بسته مهر و موم کردن به شیوه قدیمی اما با ابزاری جدید است. این بسته قابلیت شخصی سازی شدن دارد و هدیه ای ماندگار 
برای همراهان شما خواهد بود. این هدیه یادآور شیوه سنتی مهر و موم کردن نامه های شما خواهد بود و از این حیث بسیار نوستالژیک 

است. محتوایات این بسته در جعبه چوبی با روکش چرمی شکیلی قرار خواهد گرفت.

DASTINEH2

محتویات
  دو عدد مهر برنجی با دسته چوبی

)با قابلیت شخصی سازی(
  یک عدد استامپ     یک شیشه موم رنگی

  یک عدد الک آب کن     یک عدد شمع وارمر
  بسته بندی چرمی
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K A F A 3

محتویات
 چهارعدد فنجان و نعلبکی سرامیکی   
قهوه جوش اسپرسو   
یک جعبه مقوایی حاوی پودرقهوه   
یک  جعبه مقوایی  شکالت  با طرح لوگوی اختصاصی   
جعبه هاردباکس   

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.
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Z A R I R 4

محتویات
   یک عدد فرنچ پرس

   یک عدد ماگ سرامیکی
   3 جعبه دمنوش حاوی گل گاو زبان، آویشن و اسطوخودوس

   جعبه هارد باکس
   ساک دستی

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.
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MOHANA

محتویات
دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی     
 نقاشی شده، هنر مردمان یزد     
 یک بسته چوب دارچین     

یک بسته غنچه گل محمدی خشک شده   

MOHANA

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.
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محتویات
  جاشمعی مسی همراه با شمع پارافینی

  جاعودی مسی همراه با سنگ ریزه تزئینی
  شیشه لوله ای همراه در چوب پنبه ای

  عود اسطوخودوس
  پایه چوبی همراه با مگنت برای زیر جاشمعی و جاعودی

  بسته بندی باند رولی )مقوایی(

PARTA2

درباره محصول
یک فرصت ایرانی- هندی برای مدیتیشن و تمدد اعصاب؛ به صرف عطر و نور. با درون مایه ای هندی و با ابزاری ایرانی. بسته پرتای 2، 
شامل یک عوددان و یک جاشمعی است که با تعمق در فرهنگ سنتی شرق آسیا کنار هم قرار داده شده است. جنس عوددان و جاشمعی 
از مس و برساخته دست هنرمندان و صنعتگران کرمانی است. محتوای پرتای 2 برروی یک پایه چوبی استوار شده است. در بسته 
پرتای 2 چند عدد عود اصل هندی و یک شمع پارافینی گنجانده شده تا نخستین نور معطر را با آن تجربه کنید. بسته پرتای 2 مالقات دو 

تکه زیبا از شرق عالم با همدیگر است: نور و عطر هندی با هنر ایرانی.
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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.

محتویات
فالسک فلزی با روکش نمدی      
دو عدد لیوان مسی      
دو عدد زیر لیوانی نمدی  
 کیسه پارچه ای حاوی کشمش   
 کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش   

C H U M
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درباره محصول
بسـته  درنگ، یک بسـته زیبا و دوست داشـتنی اسـت کـه هم از زیبایی سرشـار اسـت و هـم از عطرهـای دوست داشـتنِی چای 
ایرانـی و گل محمـدی و بهارنارنـج و هـم از سـالمتی. در بسـته درنـگ، چـای اصالـت دارد امـا بدون قنـد. پیشـنهاد ما بجـای آن، 
کشـمش و توت خشـک اسـت.گل محمدی و بهارنارنج نیز بـه کمک مـا آمده اند تـا بتوانیم بـا ارائه آن به شـما، عطـر چایخانه های 
کهـن و تاریخـی را در مشـام جـان شـما زنـده کنیـم. درنگ بـه شـما فرصـت می دهـد کـه از مهمانـان خود بـه رسـم کهـن ایرانی 

پذیرایـی کنید.

DERANG

محتویات
   پیاله سفالی شامل توت خشک    

   پیاله سفالی شامل کشمش 
   گل محمدی خشک شده  

   بهار نارنج خشک شده 
   پایه اردوخوری چوبی 
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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.

N O O S H E 2

محتویات
دو بطری سرامیکی     

مقداری عرق نعناع   
 مقداری عرق بیدمشک   
دو لیوان کوچک    یک عدد کاسه   
مقداری خرده نبات    بسته بندی هاردباکس   
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درباره محصول
بسـته قهوه عربی، فرصت تجدید پذیری اسـت بـرای زنده کـردن حضور آفاقـی در خاک هـای جنوب ایـران. در این بسـته چیزهایی 
از سراسـر ایـران خواهید دیـد: از غرب تا جنـوب، از جنـوب تا مرکز، از مرکز تا شـمال شـرق. در بسـته قهـو ه عربی یـک قهوه جوش 
مسـی سـاخت زنجان قرار داده شـده اسـت، تا قهـوه به شـکل مطلوبـی جا افتـاده شـده و آمـاده طبخ شـود. همچنیـن دو فنجـان قهو 
ه خوری بـا طرح هـای ایرانی کـه برسـاخته هنرمنـدان یزدی اسـت، قـرار اسـت قهوه عربـی شـما را در شـکل و شـمایلی زیباتـر برای 

نوشـیدن مهیـا 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

K A F A



16

درباره محصول
نوشه )بسته عرقیات گیاهی و کاسه( یک هدیه جذاب و متفاوت تبلیغاتی است. در نوشه )بسته عرقیات گیاهی و کاسه( 5 نوع از عرقیات 
گیاهی قرار دارد.  این عرقیات عبارتند از کاسنی، بهار نارنج، بیدمشک، هل و نعناع. استفاده از آنها جنبه ی درمانی دارد. امروزه در 
ایران بیش از 40 نوع گیاه وجود دارد که عرق گیری شده و به صورت طبی مورد استفاده قرار می گیرند. این عرقیات داروهای معطر نیز 
هستند که رایحه آنها می تواند گیرنده های عصبی بویایی را تحریک نموده و بر روند ساخته شدن هورمون ها حرارت بدن، سوخت و ساز 

بدن، سطح هورمون های استرس و جنسی، سامانه دفاعی بدن، افکار و رفتارهای عاطفی و جسمانی ما اثر بگذارند.

N O O S H E 1

محتویات
چهار عدد پیاله کوچک     
چهار عدد بطری     مقداری عرق کاسنی     

مقداری عرق بهارنارنج   
مقداری عرق بیدمشک     مقداری عرق هل   
بسته بندی هاردباکس   
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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.

IVAR

محتویات
  پایه چوبی

   قندان مسی
   لیوان مسی

  بسته بندی مقوایی
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درباره محصول
پادرنج )بسته قوری و لیوان( یک هدیه ویژه با طعم سالمتی است. در پادرنج 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
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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.

محتویات
  یک عدد ماگ سرامیکی

  یک ظرف شیشه ای حاوی چای ماساال
  جعبه مقوایی

D O O D PAT I
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درباره محصول
تسکین )بسته ماساژور چوبی، حوله دستبافت( از متفاوت ترین هدایای تبلیغاتی مجموعه ماست. تسکین یک بسته شامل وسایل ماساژ 
است که می تواند خستگی شما را از تن بیرون کند. بسته »تسکین«  شامل دو شیشه پودر خردل و خولنجان است. که با ریختن آنها داخل 
تشت آب و قرار دادن پاها به مدت 30 دقیقه، می توان آرامش را از پاها به کل بدن تعمیم داد.داخل بسته، یک حوله نیز قرار داده شده تا 
بعد از ریلکس کردن، پاها را با آن خشک کنید و برای یک روز آرام آماده باشید. تسکین همچنین یک ماساژور چوبی برای شما تدارک دیده 

که مناسب برای شانه ها، کتف و گردن است. 

محتویات
یک ماساژور چوبی دست ساز  
یک حوله نخی دستبافت  
یک شیشه متوسط همراه با اسپری  
دو شیشه کوچک    یک کیسه سنگ نمک  
مقداری روغن سیاهدانه   مقداری نمک دریا  
مقداری گل محمدی   مقداری پودر قولنجان )خولنجان(  
بسته بندی باند رولی )مقوایی(  

T A S K I N
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درباره محصول
هیچ چیز به اندازۀ عطر و بو خاطرات را به یاد نمی آورد. سوما بسته ای است که می تواند شما را در حافظۀ بویایی پزشکان ثبت کند.

SOOMA

محتویات
  یک عدد اسماج

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

  جعبه مقوایی
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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.

Z A R I R 3

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   
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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.

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

Z A R I R 2
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درباره محصول
بسته صهبا، از ظریفترین، لطیفترین، زیباترین و خو ش طعم ترین بسته های ما است. بسته ای »رنگ دررنگ و به هر رنگ ، هزارانش طیف... 
« در بسته صهبا چهار جام رنگِی آبگینه ، ساخت ه دست هنرمندان خوش ذوق تهرانی قرار دارد که در آ نها، شهد شربت های گل محمدی ، 
سکنجبین، زعفران و به لیمو ریخته شده است. در این بسته دو لیوان آبگینه، یک بسته تخم شربتی و چوب همزن نیز گنجانده شده است. 
بسته صهبا یادآور مز ه های بهشتی است. طعم های این بسته، برخاسته از نهاد طبیعت است، پس با طبیعِت جان و روح آدمیزادی همخوانی و 
همنفسی می کند. محتوای این بسته، هم اسباب صحِت تن را فراهم می کند و هم استفاده از آن، سرخوشی و شادابی را به روح ارمغان می دهد.

S A H B A

محتویات
چهار جام آبگینه رنگی حاوی:

 شهد شربت      گل محمدی    
سکنجبین      زعفران      به لیمو      
 دو لیوان آبگینه    تخم شربتی    چوب همزن     
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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.

MOHANA 5

محتویات
   دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی   

   چهار عدد استکان و نعلبکی دکوپاژ شده 
   یک جعبه نبات طعم دار 

   بسته بندی مقوایی  
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درباره محصول
طالی سرخ، بهترین عنوان برای این محصول است. طال ، به معنای واقعی. ارزشمند و قیمتی، گرانبها و پسند همه، اما نه آن چنان زیاد که آن 
را از قیمت بیاندازد. زعفران، سندی است ششدانگ به نام خاِک پاک قائنات. این چاشنی به طرز حیرت آوری خاصیت هایی منحصربه فرد 
و متنازع از هم دارد. همانقدر که در بهبود امراضی مانند سردردهای میگرنی مناسب است، می تواند به عنوان چاشنی به نوشیدنی 
اضافه شود و یک نوشیدنی بهجت آور ایرانی را با حضور خود تبدیل به یک شاهکار بین المللی کند. بسته طالی سرخ حاوی زعفران اعال و 

ناب ایرانی از قائنات است که به همراهی یک هاون نفیس منقش به هنر میناکاری به شما عرضه می شود.

RED GOLD

محتویات
جعبه خاتم      
یک مثقال زعفران قائنات       
هاون میناکاری شده     
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درباره محصول
آذین ) بسته قاب چوبی و گلدان سرامیکی( نمایشی دکوراتیو از هنر مصرفی ایرانی است.  این هدیه زیبا، می تواند تزیین بخش میزهای اداری باشد. 
در این بسته یک ظرف سفالی که ساخته دست هنرمندان یزدی است، به همراهی گلی طبیعی؛ چیده شده از رشته کوه های بینالود و خشک شده 
برای مصارف زینتی در کنار هم قرار داده شده است.  در آذین همچنین یک کتیبه کوچک چوبی قرار داده شده است. تا مصرف کننده بسته 
آذین با توجه به عالقه خود بر روی آن موضوع دلخواه خود را ثبت کرده و در معرض دید خود قرار دهد.  ما در این نمونه، طرح اولین سوگندنامه 

پزشکی مربوط به بقراط را همراه با تمثال وی درج کرده ایم. آذین به دو صورِت استفاده رومیزی و نصب بر روی دیوار قابل استفاده است.

A Z I N

محتویات
   یک عدد قاب چوبی حاوی لوح گردان   

   یک عدد گلدان سرامیکی لعابی 
    تعدادی گل خشک تزئینی 

  بسته بندی باند رولی )مقوایی( 
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درباره محصول
بسته ستا در راستای تکریم روحیه عبودیت و بندگی تولید شده است. این بسته، یک مجموعه معنوی است، برای آنکه در محمل آن، تجربه ای 
و درنگی در ذات رب العالمین هستی داشته باشید. در این بسته از هنر دست ترمه بافان یزد در تولید سجاده و بقچه گل خشک شده استفاده 
شده است. همچنین از هنر دست زنان »خور و بیابانک « در تولید تسبیح دانه بادام استفاده شده است. تسبیحی خاص که حاصل صبر و 
رنج زنان این منطقه در تولید ابزار تسبیح گفتن از دانه بادام کوهی است. ما در این بسته، یک جلد قرآن کریم نفیس، مزین به هنر چرم و 

همچنین یک شیشه مُشک قرار داده ایم.

محتویات
  جانماز ترمه سه تکه    قرآن
  تسبیح دانه بادام
  بقچه گل محمدی و مهر   مشک

S E T A
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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.

محتویات
   یک عدد چراغ گرد سوز 

   یک عدد زیرچراغی      یک بطری نفت  
   یک بسته کبریت      بسته بندی مقوایی

SHAB CHERAQ
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درباره محصول
خبر ، تحلیل ، مقاله و مصاحبه بذر های آگاهی هستند   ، بذرهایی  که سبز می شوند و میوه می دهند ، میوه اش قطعا جامعه ای آگاه و روشن 
است ... . بذر و خاک و گلدان بهانه خوبی است برای تشکر از آگه سازان کشور... . رستنی هدیه ای معناگراست برای کسانی که به کلمات 

معنای آگاهی می افزایند ... .

R A S T A N I



31

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.

محتویات
   شمعدانی قرمز به سبک 

شمعدان های سنتی و کهن
   شمع

   کبریت
   بسته بندی مقوایی

ROSHANA
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درباره محصول
سماط، یک هدیه تبلیغاتی مناسب است. هدیه ای که در عین سادگی بسیار ارزشمند است. سفره قلمکار این بسته از ارزشمندترین 
صنایع دستی ایران است.  قلم کاری؛ هنر چاپ یا نقش زدن روی پارچه است. قلم کاری یا هنر پارچه قلمکار یعنی به وسیله قالب و مهر 
بر روی پارچه ساده و بدون نقش، نقوش مختلفی تصویر شود. جنس پارچه قلمکاری از کتان، پنبه، ابریشم، چلوار و کرباس می  باشد. 

بهترین جنس پارچه برای قلم کاری نخ می باشد زیرا الیاف پنبه بیشتر از الیاف پشم پذیرش رنگ دارد وکیفیت رنگ ان بهتر است.

محتویات
    )80*80 CM (یک عدد پارچه قلمکار معمولی
بسته بندی مقوایی      

S A M A T
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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.

Q A L A M D A N

محتویات
   قلمدان سفالی میناکاری شده

   بسته بندی مقوایی
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درباره محصول
سفال؛ دمیدن روح در ِگل است. در این مطلب ما شما را با سفال، سفال گری و انواع مختلف این هنر قدیمی و سنتی اشاره می کنیم.

سفال یکی از دست ساخته های قدیمی و سنتی بشر است. سفال،این دست ساخته قدیمی، یک هنر بسیار ناب و اصیل ایران زمین 
است. سفال یکی از ماندگارترین آثار هنری است.  مطالعه سفال های باستانی می توانداطالعات کلی و جامعی از وضعیت اقتصادی و 

توسعه فرهنگی را به دست آورد.

محتویات
یک عدد کوزه سفالی چهارقفلی قرمز 
مقداری گندمک )یا خوردنی انتخابی دیگر( 

بسته بندی مقوایی    

K O O Z E H
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درباره محصول
گلدان مینا روی سفال یک هدیه تبلیغاتی است. شما می توانید از این گلدان مینا روی سفال به عنوان هدیه فرهنگی به مخاطبان و 
مشتری های اهل هنر خود استفاده کنید.گلهای رنگی در این گلدان 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 گلدان در یک جعبه قرار داده شده که مناسب هدایای 

نمایشگاهی نیز هست.

محتویات
   گلدان سفالی میناکاری شده

   بسته بندی مقوایی

G O L D A N
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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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محتویات
)20 CM( یک عدد گلدان قلم تراش  

)20 CM( یک عدد بشقاب قلم تراش  
)50 CM( یک عدد ترمه گرد ابریشم  

  بسته بندی هاردباکس

V221
گلــدان و بشقــــــاب 
قلم تراش و ترمه ابریشم
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V241
آجیل خـــــوری مسی، 
پسته، بادام و فندوق

محتویات
یک عدد آجیل خوری مسی      
یک عدد قاشق مسی      
سه عدد بطری شیشه ای حاوی پسته، بادام و فندوق       
جعبه چوبی با روکش گالینگور       
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V254
گلــــدان . بشقـــاب و 
آجیل خوری الماس تراش

محتویات
)20 CM( 2 عدد گلدان الماس تراش   

)16 CM( 1 عدد بشقاب الماس تراش   
)11 CM( آجیل خوری الماس تراش   

   بسته بندی چرم
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V209
مجمـــــــــوعه ترکیبی 
سفال مینــــا و قلم کار

محتویات
      )20 CM( یک گلدان مینا روی سفال
      )80*80 CM( یک عدد پارچه قلمکار  
بسته بندی مقوایی      
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V208
گلدان فیـــروزه کوبی 
و پتــــــــــــــــه دوزی

محتویات
 )20 CM( یک عدد گلدان فیروزه کوبی   

   یک عدد رومیزی پته دوزی 
   دو عدد گل مسی 

   بسته بندی مقوایی   



V257
کاسه آجیل، کشکــول 
قلمــــــزنی و شکــالت

محتویات
دو عدد کاسه آجیل ملیله      
یک عدد کشکول پایه کوتاه ملیله      
مقداری شکالت      
 بسته بندی هاردباکس      
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V248
گلدان و شکالت خوری 
مــــــس و پــــــــرداز
 تـرمه ابریشم و هاون

محتویات
   یک عدد شکالت خوری مس و پرداز کوچک

   یک عدد گلدان صراحی مس و پرداز )20 سانتی متر(
   یک عدد ترمه ابریشم )50 سانتی متر(

   یک عدد هاون نقاشی شده
   یک عدد مجری خاتم

   مقداری زعفران
   بسته بندی چوبی



 برای دیدن محصوالت بیشتر به سایت ما سربزنید.


