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1. BARRY saldainiai

Practical quality sets
BARRY saldainiai. Pakuotė: dekoratyvinis popierius arba spauda ant dėžutės.
Pakuotė220 x 72 x 24 mm; 150 x 150 x 45 mm. Kaspinas: pasirinktinai

2. Saldainiai, riešutai, džiovinti vaisiai medinėje dėžutėje

Įvairūs rinkniai (saldainių, riešutų, džiovintų vaisių), medinėje dėžutėje. Medinė
dėžutė vyšnios spalvos.Dydis: 240 x 165 x 65 mm. Spalva juostelės pasirinktinai.
Logotipas: išgraviruotas ant dėžutės * Galimi ir kiti variantai.

3. Kalėdiniai imbieriniai sausainiai įv. formų, įvairiose
pakuotėse..

Įvairių formų ir įvairių pakuočių imbieriniai sausainiai, sausainiai su palinkėjimais.
Dėžutė: medinė, metalinė, kartoninė, įv. dydžių.Spalva juostelės pasirinktinai.
Logotipas: išgraviruotas ant dėžutės, spauda, lipdukas * Galimi ir kiti variantai.

4. Saldainiai TOWER įv. dydžių pakuotėje

Pakuotė: popierius dekoratyvinis. Galimi matmenys pakuotės: 95 x 95 x 140
mm; 95 x 95 x 100 mm; 55 x 55 x 60 mm. Juostelės: bet kokios spalvo.
Logotipas ant pakuotės: paauksuotas arba sidabruotas
*Saldainiai,pasirenkami

5. Kai reikia daug dovanų išdalinti...orginalūs įpakavimai,
pakuotėje po 1-2 vnt saldainių.

Uab „SINECO,

www.sineco.lt

+37068546445

6. Macarons sausainiai, nepaliks abejingų

Dėžutėje: 6 vnt, 110 x 100 x 50 mm. Dežutė su spauda.

7. Saldainiai Winter tree

Dėžutėje: 20 vnt. įdarytų riešutais saldainių 250 g, matmenys
162 x 242 x 53 mm. Su spauda. Min kiekis 50 vnt.

8. Traškūs šokoladiniai saldainiai

Pakuotėje 7 vnt traškių šokoladų, matmenys dėžutės 185 x 53 x 18 mm. Min
kiekis 100 vnt.

9. Kalėdinių riešutų rinkinys

Pakuotėje 4 skirtingos rūšys, viso 160 g, matmenys dėžutės 232 x 98 x 30 mm.
Min kiekis 100 vnt. Spauda ant dėžutės.

10. Kalėdiniai donutai

Pakuotėje 6 vnt, viso 115 g, matmenys dėžutės 190 x 130 x 35 mm
mm. Min kiekis 50 vnt. Spauda ant dėžutės.
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11. Triufelių rinkiniai

Triufelių rinkiniai įvairių skonių, įvairiose pakuotėse nuo 5-16 vnt. Min. kiekis nuo
100 vnt.

12. Šokoladai LONG su priedais

Šokoladai su įv. priedais, 100 g, 258 x 85 x 12 mm

13. Saldainiai DAY

Prabangūs saldainiai, medinėje pakuotėjė, 16 vnt, min 50 vnt

14. Sausainiai Gingerbread

Pakuotė 232 x 98 x 20 mm, ø 195 h 34 mm, min. užsakymo kiekis 100
vnt.

15. Namukas su meduoliais

Pakuotė 110 x 110 x 140 mm, pakuotėje 12 vnt, min kiekis 100 vnt.

16. Šokoladukai + žaidimas XO

Puiki dovana. Smagus žaidimas ir valgoma dovana. Pakuotė 212 x 212 x 42 mm, min
užsakomas kiekis 50 vnt. Skaitmeninė spauda.

17. Šokoladukai + žaidimas šaškės/šachmatai

Puiki dovana. Smagus žaidimas ir valgoma dovana. Pakuotė 212 x 212 x 42 mm, min
užsakomas kiekis 50 vnt. Skaitmeninė spauda.

17. Įvairūs rinkiniai, krepšiai

17. VIP skrynia

Medinė dėžutė vyšnių arba natūralios spalvos.Matmenys dėžutės: 240 x 165 x 65
mm.Juostelės spalva: pasirinktinai. Logotipas: išgraviruotas ant dėžutės ar
atspausdinta ant reklaminio kartono *Spalva saldainių: aliuminio folija aukso ar
sidabro. dėžutėje: 30 vienetų
Minimalus užsakymo kiekis: 50 vnt

18. Skrynia Stara

Natūralus medinė dėžutė: 250 x 155 x 65 mm. Logotipas: išgraviruotas *VIP
saldainiai. Minimalus užsakymo kiekis: 50 vnt

20. Monetų skrynia

Išmatavimai. 200 x 130 x 140 mm. Šokoladiniai medaliai, min užsakomas kiekis
100 vnt.

21. VIP šokoladinių saldainių dėžutė

Stilinga graži dėžutė. Išmatavimai 235 x 95 x 45 mm

22. Arbatos ir medaus rinkinys

Arbatos, medaus rinkinys. Pakuotė Eko dydis: 215 x 150 x 80 mm, medus, 150
ml;medaus šaukštelis;kalėdų arbata *ir t.t Galimi ir kiti variantai

23.Šokoladų rinkiniai po 4, 6 vnt ir t.t

24.Šokoladų puzlė

25. Žydinti arbata
Kitokia arbata...
Pavasaris žiemą, kas gali nustebinti
labiau?!
Gali buti: 4, 9, 18 vnt.

26. Arbatos rinkinys
Arbatos su cukrumi rinkinys
Medinė dėžutė natūralios spalvos.
1. Arbata su etikete - 2 x 40 g
2. Cukraus saldainiai – karamelės
skonio.
3. Cukraus gabaleliai

27. Arbata kitaip…

28. KAVA

29. Įvairūs...
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