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 צנצנת עם מטבעות שוקולד

 ח"ש 14



קופסת מטבעות שוקולד סגירת קופסת 

מטבעות  12ממותגת במילויי " טונה"שימורים 

 שוקולד

 ח"ש 16



 משוקולד סופגניה

שם  –ניתנת למיתוג 

 לוגו/החברה

 ח"ש  22

 ברכה לחנוכה

 משוקולד

 שח 20

סביבוני שוקולד  

 קטנים עם מקל

 עטופים בצלופן וסרט

 ח"ש 5.5

 



 מטבעות שוקולד נס פך השמן ניתנות למיתוג 8

 ח"ש 10עלות 

 ריבה בטעמים

 מגיעה עם כיתוב אישי ולוגו החברה

 ח"ש 20



קופת חיסכון ניתנת למילויי במבחר 

עוגיות  , מטבעות שוקולד –מוצרים 

 נרות חנוכה, מזל

 מחיר קופה ללא מילוי כולל מיתוג  

 ח"ש 10



 קופסאות סגירת קופסת
 .שימורים עם עוגיות מזל
 מסטיקים בצורת סביבון

 ומטבעות שוקולד
 ח"ש 48



קופסאות שימורים גודל תירס  

 ממולאות לפי דרישה

 ח"ש 18החל מ



 קופסת חנוכייה קופסת מתכת

 .המשמשת כחנוכייה עם נרות

 ניתן למתג עם חבק
 ח"ש 27

 







Sweet Box 
 גרם120מרקחת אוכמניות 

 גרם 100שוקולד תפוז  סילאןממרח 

 שוקולד קוקוס או קלאסי סילאןממרח 

 מזרק לקישוט סופגניות והזרקה

 סוכריות צבעוניות לקישוט

 ח"ש 40





 קופת דמי חנוכה ניתנת למיתוג

 עם אפשרות למטבעות שוקולד

 מחיר תלויי כמות



נר בקופסת טונה  

 ממותגת

 ח"ש 16











 .COBפנס שטח עם תאורת 

 .  דימר לעוצמת התאורה

 .  ידית אחיזה

 .מתאים לשימוש בבית ובחוץ

 .אריזת מתנה

   

   כחול,כסף: צבע

 מ"ס ø7.50 * 16.00: מידות המוצר

 ח"ש 19: עלות

 .פנס יד קטן

   .SMDתאורת 

 .גוף מתכת

 .1Wעוצמת תאורה 

 .אריזת מתנה

   

 כסף: צבע

 מ"ס ø2.00 * 8.50: מידות המוצר

 ח"ש 7.5: עלות

 .פנס יד בינוני

  .SMDתאורת 

 .גוף מתכת

 .ON/OFFלחצן הפעלה 

 .1Wעוצמת תאורה 

 .אריזת מתנה

   

 שחור  : צבע

 מ"ס ø2.50 * 13.00: מידות המוצר

 ח"ש 8.5: עלות

 .COBפנס עם תאורת 
 .תאורה לבנה וחזקה

 .וו לתלייה, מגנט

 .נוח לעבודה בשטח ובבית

 .אריזת מתנה

 שחור  , כחול: צבע

*   2.00*  19.00: מידות המוצר

 מ  "ס 5.00

 ח"ש 14.5: עלות

 פנסים



 מבחר מארזי חג לפי תקציב



 נס פך השמן

 

 קופסת פח מעוצבת עם:  מוצר תאור

 .ל"מ 250, שמן זית כתית מעולה 

 מ"ס 9: גובה

 מ"ס 8.5: רוחב

 מ"ס 6: עומק

 נס פך השמן: ערך/מסר

 המוצר כשר

 ח"ש 19

 


