
ایده های ما
برای هدایای شما
چای مریم



ــه  ــنهادهایی ک ــت. پیش ــازمانی اس ــایص س ــای اختص ــرای هدای ــردازی ب ــر« ایده پ ــای »آراهن از تخصص ه
می بینیــد، بــر اســاس نیازهــای مطــرح شــده از ســوی شــما و پــس از تصویــب در جلســه تحقیــق و توســعه 

شــرکت بــه مرحلــه ماکــت دیجیتالــی رســیده اســت.
بــازه قیمــی و نــکات اشــاره شــده از ســوی شــما تــا حــد ممکــن در ایــن پیشــنهادها در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. الزم بــه ذکــر  اســت کــه امــکان اصــاح، ارتقــا و تغییــر در هــر کــدام از ایــن پیشــنهادها بــرای شــما 

ــت. ــر اس امکان پذی



پیشنهاد اول
این بسته شامل یک شیشه چای مریم به همراه 
۸ شیشه ی کوچک از  افزودنی های چای )هل، 

گل محمدی، بهارنارنج، چوب دارچین و ۴ طعم 
نبات خردشده( است.

این بسته با توجه به فرم آن شبیه به نوعی سرو 
کردن غذا و در عین حال شگفت زده کردن 

مخاطب است و همینطور  گیرنده  این هدیه 
می تواند چای را به صورت تنها و یا با هرکدام از 
افزودنی های موجود در بسته نوش جان کند.

| جعبه یا قوطی اصلی چای  نیز می تواند جایگزین شیشه ی چای  شود. |



پیشنهاد  دوم
این بسته شامل یک قوری سرامیکی، یک 

شیشه از چای  مریم، یک بسته کبریت و 
یک شمع وارمر  است که همگی این ها 
بر روی یک پایه ی چوبی قرار می گیرند و 

مخاطب می تواند آب جوش را درون قوری 
ریخته و به واسطه شمع روی این پایه،  چای 

را بر روی میز کار خود و یا هر جای دیگر دم 
کند و هر لحظه چای داغ آماده کنار خود 

داشته باشد.
نوش جان :(



پیشنهاد  سوم
این بسته شامل یک پاکت کرافت سبز  
رنگ از چای مریم به همراه یک استکان 

کمرباریک، نعلبکی سبز رنگ و سرتاس 
چوبی است.

دریافت کننده این بسته میتواند در  استکان 
نعلبکی شخیص خود که حال و هوایی 

قدیمی دارد،چای خوش عطر و رنگ مریم را 
نوش جان کند.

بسته بندی این جعبه به جهت  اقتصادی 
بودن این سطح  به صورت مقوایی در نظر 

گرفته شده است.



 از وقیت که برای دیدن پیشنهادهای ما گذاشتید سپاسگزاریم. 
 منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم...
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