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POSLOVNA DARILA
Na višjem nivoju



Dodatna vprašanja in informacije

ZAMISLITE SI, DA LETOS PODARITE...

poslovnim partnerjem in zaposlenim sporoča, da jih cenite
darilo brez besed sporoča, da ste se potrudili
nariše nasmeh na obraz zaposlenim ter poslovnim partnerjem
darilo dejansko uporabljajo z veseljem
obdarujete s trendi izdelki, ki navdušijo
podprete lokalne slovenske podjetnike

Povejte, imate na "TO DO" seznamu še vedno neobkljukano opravilo: darila za zaposlene in
poslovne partnerje?

Kaj če ste katalog odprli z namenom in je to znak, da lahko opravilo mirne vesti preložite na
nekoga drugega in da boste pri tem vedeli, da bo zadeva izpeljana profesionalno,
pravočasno in tako, da bo odražalo videz vašega podjetja.

Dovolite, da se predstavim. Sem Nina, ustanoviteljica podjetja ČAS ZA KAVO. Svojo ekipo bi
opisala kot mladostno z drugačnim, naprednim in lokalno usmerjenim pogledom na
odnose ter kulturo obdarovanja. V naših prostorih trgovinice ČAS ZA KAVO, uživamo v
procesu obdarovanja, izbiri, pakiranju in pripravi daril, saj je naš moto: dvigniti kulturo
obdarovanja na višji nivo. 

Zamislite si, da letos podarite nekaj, kar:

Sliši se dobro, kajne?

Verjamem, da pogosto pod težo vsakdanjih obveznosti pozabite povedati 
koliko cenite in spoštujete doprinos ekipe ter poslovnih partnerjev k vašem
podjetju. 

Vabim vas, da si prelistate katalog z že gotovimi predlogi za obdarovanja. 
Vaša edina naloga je da kontaktirate našo ekipo in se dogovorimo, kako 
vam lahko olajšamo praznični čas in obdarovanja ter s skupnimi 
močmi predstavimo vaše podjetje v najlepši luči.

Hvala, ker letos obdarujete lokalno ter s svojo miselnostjo 
spodbujate našo vizijo o višjem standardu obdarovanja.

- Nina Štefe

Ekipa Čas za kavo
031745902
info@caszakavo.si

Ustanoviteljica Čas za kavo



Socialna omrežja dihajo z nami, ustvarjamo skupnost posameznikov, ki razvajajo sebe in svoje
najdražje. Čas je, da na prvo mesto postavimo podporo lokalnim podjetnikom in v vaše podjetje
prinesemo svežino z vrhunskimi izdelki, ki bodo navdušili vaše zaposlene ter poslovne
partnerje.

Čas je za višji standard obdarovanja.

LOKALNO, SLOVENSKO.

Prelistajte katalog poslovnih daril

Pripravili smo kombinacije najbolj iskanih
izdelkov v darilnih paketih. Vsi darilni paketi
se lahko prilagodijo, tako da se pri listanju
fokusirajte na samostojne izdelke, saj lahko
vaše želje prilagodimo
in ustvarimo povsem
nov darilni paket, ki
vsebuje vaše izbrane
izdelke.

izberi izdelke

logotip podjetja na embalaži
Preglejte katalog in izberite darilne pakete

Z izdelki lahko ustvarite povsem nov darilni paket

Darilno škatlo lahko personalizirate z nalepko 

Mladostna ekipa s strastjo
Uživamo v obdarovanju, izbiri daril, pakiranju in pripravi, da nekomu skupaj 
polepšamo dan. Želimo, da se nivo vašega podjetja predstavi skozi obdarovanje. 

Hitra in prilagodljiva dostava + količinski popust
Naročena darila na dogovorjeni datum dostavimo na podjetje, pošljemo zaposlenim
na dom ali pa jih prevzamete v naši trgovini.



Vrhunske specialty kave

Ročno narejeni piškoti

cena od
3,99€

cena od
6,50€

cena od
2,90€

Okusni ekološki čaji
cena od
6,90€

Sestavite darilni paket po želji ali pa
izberite že pripravljene kombinacije

Na voljo več vrst, v nadaljevanju kataloga lahko
izbirate katerega bi želeli dodati v darilni paket.

Izbirate lahko me široko ponudbo Specialty kave - v zrnju
ali pa že mleto. V nadaljevanju kataloga lahko izbirate med
različnimi vrstami ter aromami.

Izbirate lahko med različnimi okusi ročno narejenih
piškotov v darilni embalaži. V nadaljevanju
kataloga prikazane možnosti izbire.

Domače hrustljave granole
Izbirate lahko med tradicionalnimi slovenskimi okusi
ali posebno izdajo zimskega okusa medenjak. V
nadaljevanju kataloga prikazane možnosti izbire.

V nadaljevanju lahko izbirate že pripravljene darilne pakete z najbolj iskanimi kombinacijami.
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cena: 34,90 eur

1 2 3 4 5

Termo flaša z dvojno vakum steno #S2

500ml, serija 2
Pijačo zadrži toplo 12ur in mrzlo 24ur
Tehnologija dvojne vakum stene
Zunanja temperatura ne vpliva na notranjo
Zunaj peskana, tako da se ne spraska
BPA free, v notranjosti nerjaveče jeklo
Po vsakodnevni uporabi ostane brez vonja

Ultra lahka in priročna za nošenje, tako da te
opomni na dnevno hidracijo ter manjšo porabo
plastike v vsakdanu.

dodaj logotip podjetja

Izberite barvo termo flaške, ki vas bo opomnila na dnevno hidracijo

Zraven lahko dodate kavico/čaj

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija (kvaliteten laserski tisk logotipa)
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Termo flaška z dvojno vakum steno #S1

cena: 25,90 eur

dodaj logotip podjetja

Izberite barvo Chilly termo flaške, ki vas bo opomnila na dnevno hidracijo skozi celo leto

500ml, serija 1
Pijačo zadrži toplo 12 ur in mrzlo 24 ur
Tehnologija dvojne vakum stene
Zunanja temperatura ne vpliva na notranjo
Zunaj peskana, tako da se ne spraska
BPA free, v notranjosti nerjaveče jeklo
Po vsakodnevni uporabi ostane brez vonja

Ultra lahka in priročna za nošenje, tako da te
opomni na dnevno hidracijo ter manjšo porabo
plastike v vsakdanu.



106 7 8 9

Izberite obliko in barvo termo flaške

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija 

(kvaliteten laserski tisk logotipa)
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cena: 27,90 eur

dodajlogotip podjetja

Termo posoda za malico - 500ml

Prostornina 500ml
Hrano zadrži toplo/mrzlo do 6 ur
Tehnologija dvojne vakum stene
Zunaj peskana, tako da se ne spraska
BPA free, v notranjosti nerjaveče jeklo

termična posoda za hrano, ki zagotavlja, da
imate hladno/toplo jed vedno s seboj. Zaradi
dvojne vakum stene, zunanja temperatura ne
vpliva na notranjo.
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Kaj je boljšega, kot da zaposlene spodbudite k
ustvarjanju novih navad - mrzlo sadje ali topla juha?
Zdrava in kakovostna prehrana na delovnem mestu. je
ključ do dobrega počutja ter produktivnosti.
Obdarite ekipo s termo lončki za hrano. Chilly
termična posoda za hrano je narejena iz kakovostnega
nerjavečega jekla, ne kondenzira in je 100%
neprepustna. V torbi jo lahko nosite pod katerikoli
kotom in se ne poliva. 

Izberite barvo termo lončka za malico

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija

 (kvaliteten laserski tisk logotipa)



dodaj logotip podjetja
cena: po dogovoru (odvisno od količine)

Emajliran lonček 350ml

Lončki s potiskom - njihov namen je, da nam
polepšajo #caszakavo trenutke. Trajno, skoraj
neuničljivo darilo na katerega lahko dodate
personaliziran potisk ali pa izberete med
obstoječimi.  Izdelani so iz kakovostnega in
zdravju neškodljivega materiala. 

Primerni za vse vrste grelnih površin, 
Primerni za pomivalni stroj, 
Tisk je večen in se ne izpira,
V celoti izdelani v Sloveniji,  
Prijazni zdravju in okolju  

Izbirate lahko med belimi in črnimi lončki:

Izberite barvo lončka, ki bo v darilnem paketu

Zraven lahko dodate džezvo ali kavo/čaj

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija

Motiv: "Kava" Motiv: "Slovenija" Motiv: "Lonček sreče"

Motiv: "Markacija" Motiv: "But first, coffee" Motiv: "Hvala, ker te  imam"



dodaj logotip podjetja
cena: po dogovoru (odvisno od količine)

Emajlirana džezva 4dcl / 7dcl

Džezve s potiskom - njihov namen je, da nam
polepšajo #caszakavo trenutke. Trajno, skoraj
neuničljivo izvirno darilo na katerega lahko dodaš
personaliziran potisk ali pa izbereš med
obstoječimi. Izdelani so iz kakovostnega in zdravju
neškodljivega materiala. 

Primerne za vse vrste grelnih površin, 
Prostornina 4dcl ali 7dcl
Primerne za pomivalni stroj, 
Tisk je večen in se ne izpira,
V celoti izdelani v Sloveniji,  
Prijazne zdravju in okolju  

Izbirate lahko med belimi in črnimi džezvami:

Izberite barvo džezve, ki bo v darilnem paketu

Zraven lahko dodate lonček ali kavo/čaj

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija



Ekološki čaj v darilnem pakiranju

Embalaža iz recikliranega kartona
50 g čaja v pakiranju (cca. 15-20 skodelic)
Brez dodanega sladkorja, le naravno prisotni
sladkorji sadja
Naravne sestavine in okusi
Pakirani brez čajnih vrečk, tako da v
embalaži prejmeš zapakiran “razsuti čaj” 

Podarite praznično vzdušje v skodelici čaja.

Domači ročno izdelani piškoti

Namesto kave ali čaja lahko izberete tudi domače
piškote, ročno narejene v Sloveniji. Okusno darilo v
lični embalaži.

"Čokonarančna" - pšenični piškoti s kandirano
pomarančo, temno in mlečno čokolado ter 100 %
kakavom.

"Oldskul" - pirini piškoti z orehi, mlečno in temno
čokolado

Izbirate lahko med naslednjimi mešanicami:

Čaj "Punch" - Črni čaj z okusom cimeta, mandljev in ruma
Čaj "Vin Brule" - Sadni čaj Brezalkoholni "kuhanček"
Čaj "Hrestač" – Praznični lonček črnega čaja z okusom spekulas piškotov in lešnikov
Čaj "Sparkling Wine" - Črni čaj z okusom penečega vina in bodikave jagode
Čaj "Mr. Right" - Črni čaj z okusom viskija kreme

cena
8,95€



Darilni paket "Zimska pravljica"

Čokoladna Paulica 8kos
Kvačkani podstavki za skodelico
Ročno narejena skodelica

Darilni paket vsebuje:

Ena izmed bolj iskanih kombinacij
obdarovanja, ko z enim darilom presenetite
moške in ženske poslovne partnerje ter
posameznike v ekipi. Vse, kar potrebuješ,
takrat ko nič ne potrebuješ.

Darilni paket "Naredi sam"

Gin z bleščicami 0,2l
Mešanica sestavin za 30 kos piškotov

Darilni paket vsebuje:

Darilo za poslovne partnerje ali ekipo
zaposlenih, ki spodbudi kreativnost, da sami
spečemo piškote. Po peki pa nazdravimo z
ginom, ki navduši s prazničnim vzdušjem, saj
vsebuje jedilne bleščice.

gin z 22karatnim zlatom 0,2l
Čokoladna Paulica 8kos

Darilni paket vsebuje:

Ko nazdraviš z zlatom in zraven uživaš
v mehkih in kremastih Paulicah, ki v
trenutku prevzamejo še tako zahtevne
čokoholike. Lahko rečemo, da je to
eno izmed boljših daril za "zahtevne
obdarovance"

Darilni paket "Guštanje"

gin z bleščicami cena
29,80€

cena
29,80€

cena
48,80€



Darilni paket "Prelepe praznike"

Zimska pravljica – zeleni čaj 110g
Ročno narejeni zimski piškoti v lončku
Masala Chai Latte z začimbami 200g 
Izbrana voščilnica

Darilni paket vsebuje:

Naj topli napitek z zimskimi začimbami
polepša hladne večere in prinese 
veselje ob sladkanju z domačimi piškoti.

Darilni paket "Super leto"

Kupončki za super leto
Čaj Hrestač 50g

Darilni paket vsebuje:

Škatlica vsebuje 24 kupončkov kar pomeni
kar 24 daril oziroma idej za doživetja v
naslednjem letu. Darilo za zaposlene, ki ga
lahko izkoristijo skupaj s partnerjem,
družino ali prijateljem/ico. Naj bo 2023
polno lepih doživetij!

Darilni paket "Zimsko sladkanje"

24 daril v enem

cena
22,30€

cena
24,40€

cena
28,90€

Emajliran lonček - potisk po izbiri
Zimski domači piškoti, ročno narejeni
Izbrana voščilnica

Darilni paket vsebuje:

Naj skodelica z izbranim sporočilom polepša
vse #caszakavo trenutke in v družbi domačih
piškotov poskrbi za pravo zimsko razvajanje.



Hrustljava granola Štrudl 250g
Lesena žlička
Božični namaz

Darilni paket vsebuje:

Za poslovne partnerje ali ekipo zaposlenih
- popolno darilo, da se razvajajo z
božičnimi okusi. Narejeno v Sloveniji iz
izbranih sestavin.

Darilni paket "Medenjaki in čaj"

Granola čokoladni medenjaki 300g
Čaj Hrestač - Spekulas
Poljubna voščilnica

Darilni paket vsebuje:

Popolno darilo za praznično vzdušje – za
vse, ki se radi razvajate z dobro hrano in
pijačo. 

Darilni paket "Božični okusi"

izberi masko

Darilni paket "Reset"

cena
6,95 €

solna kopel z vrtnicami
Maska za obraz - vitaminska
Maska za obraz - kolagenska

Darilni paket vsebuje:

Za ženski del ekipe zaposlenih. Pozornost, ki
jih bo opomnila, da je čas za reset in
razvajanje. Naj z naravnimi sestavinami
poskrbi za svoj obraz in telo.

cena
16,15€

cena
13,10€



lesena sestavljanka

Darilni paket "hidracija"

Lesena sestavljanka "Zmaj" A4
Domača granola - potica 80g

Darilni paket vsebuje:

Darilo za poslovne partnerje v tujini? Naj
spoznajo Slovenijo skozi kreativno
sestavljanko s podobo zmaja ter okusijo
tradicionalno sladico, kar na žlico.

 EVA IZ EKIPE ČAS ZA KAVO PRIPOROČA:

Darilni set BB je vrhunska ideja za poslovne partnerje iz tujine
-  priporočam Broken Bones gine. V fizični trgovini imamo
degustacije in turiste vedno navdušijo po vonju ter okusu. 

Nagrajeni gini iz Slovenije? Predstavljamo vam darilni paket, ki
združuje vse tri nagrajene gine v 100ml stekleničkah:
BB London Dry Gin - svež in eteričen brinov gin.
BB Ljubljana Dragon - receptura London Dry Gina z dodanim
ognjevitim značajem, ki ga ustvarja dodani ingver.
BB Old Tom Gin - receptura London Dry Gina. Po destilaciji ginu
dodan slovenski lipov med, ki mu doda aromatično sladkost.

Potica in štrudl v skodelici

Čaj Potica - zeleni čaj z orehi in vanilijo
Čaj Štrudelj - črni čaj z jabolki in cimetom 
Hrustljava granola - Potica 250g

Darilni paket vsebuje:

Podarite tradicionalne slovenske okuse v
skodelici in navdušite z okusi.

cena
24,80€



cena
29,90€

Slovenski gin + začimbe

Paket s slovenskim AP ginom 7Wonders z
0,2l steklenico. V paketu so dodane še
začimbe za zmešanje popolnega gin tonika.
To bo popolno darilo za vsakega moškega ali
poslovnega partnerja. 

• 1x AP GIN 7 WONDERS 0,2 l
• 2x mešanico začimb za gin tonik
• darilna embalaža

Darilni paket "GIN-GLE balls"

arilni paket s slovenskim AP ginom. Popolno
darilo poleg gina vsebuje dva tonika in
začimbe za zmešanje popolnega gin tonik
cocktaila. 

• 2x AP GIN 7 WONDERS 0,05 l
• 2x Fever tree tonik Mediterranean 0,2 l
• 2x mešanico začimb za gin tonik
• darilno škatlo

Slovenski gin + začimbe + tonik

srebrno priznanje
Za svoj okus je prejel mednarodno srebrno
priznanje na neodvisnem tekmovanju IWSC. 

Paket s slovenskim AP ginom 7Wonders z
0,2l steklenico. V paketu so dodane še
začimbe za zmešanje popolnega gin
tonika. 

• 1x AP GIN 7 WONDERS 0,2 l
• 2x mešanico začimb za gin tonik
• darilna embalaža



Darilni paket "Topla kava"

Specialty kavo "Walking on sunshine"-
mešanico z notami karamele in vanilije
Equa termo lonček za kavo/čaj 300ml

Razveselite ekipo in partnerje z darilnim
paketom, da bodo jutra začeli na najboljši
način. Topla kavica na poti? Ja, prosim.

Darilni paket vsebuje:

Termo lonček 300ml

Izdelan iz nerjavečega jekla
Toplotno izoliran (vroča pijača do 8 ur)
100% tesni
Notranji keramični premaz
Eleganten in funkcionalen ročaj
Prostornina 300ml
Nedrseči spodnji silikon

Na voljo v treh barvah: črna, siva in butter

Izberite barvo termo lončka, ki bo v darilnem paketu

V kolikor izbereš komplet s kavo, izberi ali želiš mleto ali v zrnju

Kavo lahko zamenjaš za čaj, kakav, vročo čokolado ali piškote

izberi barvo

zamenjaj kavo

cena
43,90€



izberi ročno 
vžgan motiv

Mini deska + hrustljava granola

Mini desko s simboli iz bukovega lesa
2 x 80g Hrustljavo granolo s
tradicionalnimi slovenskimi okusi

Darilni paket za vse gurmane vsebuje:

Mini deska s simbolom - ročno narejena

Od srca do srca
Pikčasta sreča
Lunca se gunca

Rezalna deska iz bukovega lesa ima ročno vžgan
vzorec, je eleganten dodatek domu in ima uporabno
(stran brez vzorca za rezanje hrane ipd.) in krasilno
stran z vzorcem.

210 mm, širina: 160 mm, debelina: 15 mm

Izbirate lahko med tremi motivi:

Mini desko s simboli iz
bukovega lesa
Slovensko 100% bučno olje*
bogatega okusa

Darilni paket vsebuje:

Mini deska + bučno olje

izberi okus

*Ena jedilna žlica poskrbi za 83 %  priporočenega dnevnega vnosa vitamina E

cena
26,70€

cena
29,80€

cena
20,90€



dodaj skodelico

Iščete idejo za poslovne
partnerje v  tujini? Podarite
Slovenijo v skodelici in jih spoznaj
s tradicionalnimi okusi. K darilnemu
paketu lahko dodate tudi
emajlirano posodico "Slovenija"

Kokosova skodelica + granola

3 x hrustljava granola tradicionalni okus
Kokosova skodelica
Lesena žlička iz češnjevega lesa z
napisom "Pojej izgovore za fruštek"

Trajnostno darilo za okusne zajtrke in
uspešen začetek dneva vsebuje:

AJDA IZ EKIPE ČAS ZA KAVO PRIPOROČA:
K hrustljavi domači granoli dodajte kokosovo
skodelico in podarite komplet za popoln jutranji
ritual. Po dobrem zajtrku se dan pozna!

Granola Medenjak
V zimskem času lahko izbereš tudi granolo z
okusom medenjakov - omejena izdaja! Toplo
dišeča mešanica kakava, temne čokolade,
prosenih snežink in dišečih začimb. 

Slovenija v skodelici

Slovenija v skodelici vsebuje dva paketka granole, ki sta
ju navdihnili dve slovenski tradicionalni sladici, orehova
potica in prekmurska gibanica, ter leseno žličko.

cena paket + skodelica:  29,30 eur

cena
25,50€

cena
12,90€



Hrustljava granola 60 g

Podarite ročno izdelane domače granole
za zdrav zajtrk - poslovni partnerji in vaši
zaposleni bodo zagotovo veseli zdravih
darilc, ki jih bodo lahko pojedli.

Velikost paketka: 90 x 60 x 40 mm
vsebina: 60g (ena porcija)
Velikost nalepke za personalizacijo*:
50 x 70 mm

Granola v darilnem pakiranju

Granole so hrustljavo zapečene mešanice kosmičev,
oreščkov in suhega sadja iz najboljših sestavin ekološke in
lokalne pridelave, narahlo sladkani samo s slovenskim
medom in agavinim sirupom. Brez umetnih dodatkov in
točno takšne, kot bi si jih naredili doma.

Večje pakiranje granole z veliko prostora za 
 personalizacijo. Trši ovitek zagotavlja
kompaktno pakiranje, oblika pa je ravno prav
igriva in simpatična.

Velikost paketka: 180 x 85 x 65 mm
Vsebina: 300g
Velikost ovitka za personalizacijo*: 470 x 85
mm

Hrustljava granola 300 g

*Oblikovanje je domena naročnika. Proti plačilu je možno tudi oblikovanje z naše strani.

mandlji in kakav
lešniki in brusnice
maline in chia
jagode in bela čokolada
kokos in temna čokolada
borovnice in kvinoja
zimska granola "čokoladni medenjak"

zbirate lahko med različnimi okusi:

personaliziraj

personaliziraj

cena
od 2,90€



izberi specialty kavo

Porcelan skodelica + kava

Skodelico Čas za kavo 350ml*
Specialty kavo 100% premium arabica

Darilni paket za popolna jutra, ko zaposlene
opomniš, da si je potrebno vzeti #caszakavo
in čas zase.

Darilni paket vsebuje:

*Na samo embalažo kave lahko lastnoročno zapišeš ime
npr. Anja, vzemi si #caszakavo

Med lešnik
Vanilija karamela
Slana karamela
Temna čokolada
Cimet lešnik
Irish

V paket lahko dodaš kavo po izbiri. Ste že
preizkusili aromatizirane kave? Imenujemu
jih tudi tudi kave za posebne priložnosti,
saj dajo trenutkom, ko si vzamemo
#caszakavo, še poseben ton.

Izberi aromo:

Aromatizirana specialty kava

Emajlirana skodelica + kava

Porcelan ali emajlirana skodelica. V ponudbi
imamo kar nekaj zanimivih potiskov - pri
vseh darilnih paketih pa imaš možnost izbire
že obstoječih potiskov ali personalizacije.

Izberite lonček, ki bo v darilnem paketu

Izberite kavo - klasika ali aromatizirana

Za naročila nad 50 kos je možna personalizacija

cena
22,85€



izberi flaško

Planinska zakladnica ali izletkanje
Emajliran lonček "markacija" 350ml

Darilni paket vsebuje:

Najboljša darila so tista, ki so namenjena
zaposlenim ali poslovnim partnerjem - brez
promocije, s konkretnim namenom, da uživajo
in si vzamejo čas zase. S knjižico imaš 150
idej kam v gore ali na izlet - lahko zbiraš
datume, kljukice ter žige. 

Darilni paket "Zdravo telo"

Specialty Cankarjeva skodelica kave
Piškot kuki "Čokoranča"
Emajliran lonček 350ml potisk "kava"

Darilni paket vsebuje:

Za poslovne partnerje ali ekipo zaposlenih
- popolno darilo, da si vzamejo
#caszakavo trenutek in se razvajajo z
vrhunsko skodelico kave ter uživajo v
domačem piškotku iz kvalitetnih sestavin.

Darilni paket "#caszakavo"

Darilni paket "Raziskovanje"

Bucketlist Slovenija
Chilly termo flaško 260ml

Darilni paket vsebuje:

Skrb za zdravje izven delovnega
mesta? Darilo, ki bo zaposlene
spodbudilo h gibanju in večji hidraciji.

cena
40,80€

cena
27,90€



opomni na hidracijo

Mesečni dnevnik rasti
Chilly flaška 500ml

Darilni paket vsebuje:

Dnevnik rasti nudi prostor za 48 mesečnih
zapisov, torej za 4 leta. Darilo, ki omogoča
pogledati nazaj, kaj se vam je dogajalo v
življenju in tudi, kje ter kdaj ste najbolj
rasli, kaj je za vas dobro delovalo in
kaj je na to vplivalo.

Darilni paket "Dnevna hidracija"

Maska za obraz "Med"
Maska za obraz "Granatno jabolko"
Chilly termo flaška 500ml

Darilni paket vsebuje:

NINA IZ EKIPE ČAS ZA KAVO SVETUJE:

Poslovi se od neuporabnih daril - čas je, da
posameznikom v svoji ekipi nameniš darilo, ki jih bo
opomnilo kako pomemben je čas zase. 

kolagenska maska za obraz v lističih
vitaminska maska za obraz v lističih

Iščeš manjšo pozornost za vse ženske posameznice v ekipi?
Izberi maske za obraz in z darilom opomni, da si vsaka vzame
čas zase, se razvaja ter nahrani svojo kožo z naravnimi
sestavinami. Izbiraš lahko med:

Darilni paket "Osebna rast"

cena od
3,65€



Knjižica motivacijskih misli

150 motivacijskih avtorskih misli
Vsako jutro obrni list in preberi
spodbudno misel za lepši začetek
dneva.

Idealno darilo za vsakodnevno spodbudo
in lepši začetek dneva.

pakirana v
 darilno embalažo
Na svojo pisalno mizo

postavite “šopek”
pozitivne energije 

s samostoječo knjižico
motivacijskih misli!

Planerji za leto 2023

v slo ali ang jeziku
različne platnice za ženske/moške

Člane tvoje ekipe ali poslovne partnerje
obdaruj s planerjem za leto 2023, da bo pot
do ciljev načrtovana in organizirana

cena
16,90€

cena
od 19,90€



Lesena deska z imenom

deska z začetnico in imenom je odlično
darilo za svoje zaposlene v podjetju!

Teža: 0.29 g
Material: bukev
Barva: svetli les
Velikost deske: 34×17 cm
Napis: ročno vžgano v Sloveniji

Lonček je ročno poslikan in ima svoj čar,
svojo energijo. Super darilce, ki bo zagotovo
ostalo lep spomin - napišite slogan podjetja
ali spodbudno sporočilo, ki polepša dan.

Material: keramika
Barva: bela
Velikost – odprtina zgoraj: 
13,5cm / sredina lonca premer 15cm

napiši sporočilo

personalizacija

Blazina z izbranim potiskom

Mehka in udobna dekorativna blazina, ki bo
čudovito pristajala domači sedežni ali pa kar tako
v pisarni, kjer se sproščate. 

Dodaj besedilo ali slogan podjetja, nekaj
vzpodbudnega, da polepša dan.

Blazine so natur barve, dimenzije 40x40cm. V
kompletu je prevleka in polnilo. Prevleka je pralna
na 30 stopinj. Likanje iz notranje strani.

Lonček za rožo s potiskom

cena
20,90€

cena
19,90€


