
Kalėdinės dovanos...
Saldžios dovanos...

Tel.: +370 (685) 46445 



Žydinti Kalėdų arbata

Žalios arbatos rinkinys, 
dėžutėje.
Matmenys- 110 x 110 x 45 mm.

Logotipas : auksinis, sidabrinis.

Bet kokios spalvos juostelė.

Arbatos kiekis - 4 vnt.

Minimalus užsakymo kiekis -
100 vnt.

Galima pakuotės: 4, 9, 18 vnt.



Rankų darbo triufeliai



2 DUO MINI šokoladiniai 
saldainiai puošnioje dėžutėje
2 šokoladiniai saldainiai su żdarais ir 
reklaminiu popierėliu.
Galimi skoniai: pistacijų, šokolado.
Dėžutė aukso / sidabro .
Logotipas  żspaudas ant dėžutės.
Svoris neto / bruto: 51G / 65g.
Dėžutės matmenys: 87x52x24 mm. 
2 vnt. saldainių. 
Tinkamumo laikas: 6 mėn. 
Minimalus užsakymo kiekis: 500 vnt.



Minimalus užsakomas kiekis 200 vnt.

Šventinis medus, 4 skirtingos 
rūšys po 40 gr., individuali 
pakuotė (Liepų 40 gr., Rapsų 40 
gr. ir kt.)



Kalėdi ė arbata puiki dovanana



Kalėdiniai meduoliai

Skanūs meduoliai, żdaryti marmeladu.
Kartoninis dangtelis su spalvotais 
CMYK reklaminiais spaudiniais iki 4 
Pantone spalvų.
Elegantiška satino juostelė.
Svoris: 150g / 170g 
Pakuotės matmenys: 80 x 80 82 mm. 
Tinkamumo laikas: 3 mėnesiai.
Minimalus užsakymas: 100 vnt.



Meduoliai „Kalėdinės žvaigždės“

Žvaigždžių formos meduoliai, šventiškai dekoruoti.
Svoris: 90 g.
Galiojimo laikas: 5 mėnesiai.
Minimalus užsakymas: 100 vnt.



Šokoladinis rankų darbo rinkinys, 
dekoruotas Kalėdų seneliu su elniais.
Pagaminta iš pieniško šokolado su 
baltuoju šokoladu.
Individuali pakuotė.
Svoris: 100 g. / 190 g. / (+ - 5 g)
Pakuotės matmenys: 315 x 122 x 21 
mm. 
Tinkamumo laikas: 6 mėnesiai. 
Minimalus užsakymas: 100 vnt.

Šventinis rankų darbo 
rinkinys



Saldainiai Kalėdinio 
žaisliuko formos dėžutėje

Dėžutė su praktiška aukso arba sidabro 
juostele, leidžiančia dovaną pakabinti 
ant Kalėdų eglutės. Logotipas 
spausdinamas ant dėžutės.
Yra żvairių skonių ir formų.
Galima logotipą spausdinti ir ant 
saldainių żpakavimo.
Saldainiai pagal užsakymą: 10-15 / 13-
17 g.

Pakuotės matmenys: 85x35x35 mm. 
Saldainių skaičius dėžutėje: 1 vnt.

Minimalus užsakymas: 1000 vnt.

Tinkamumo laikas: 6 mėnesiai.



Meduoliai su rožių skonio żdaru

Żpakavimas: 18 vnt. folijos maišelyje 
ir dėžutėje.
Ant trikampės kartono dėžutės 
galima spausdinti Jūsų logotipą 
arba reklamą.
Dėžutė gali būti su aukso / sidabro 
kartono reljefu.

Matmenys: 170 x 150 x 52 mm.



Šokoladi iai saldainiai/dribsniai, 
paga i ti iš origi alaus Belgiško 
šokolado

Dekoruota liofilizuotais vaisiais.

Skaidri plastiko dėžutė, karto o 
užde gi as, a t kurio gali būti 
spausdi a as Jūsų logotipas.
Dėžutė aprišta elega tiška sati i e 
juostele.

Matmenys: 80 x 80 x 82 mm.



Šokoladas „Po aštuntosios“ 

Pakuotės matmenys: 60 
x 62 x 5 mm. 

Galimas Jūsų logotipas 
ar reklama.

Minimalus užsakymas: 
1000 vnt.



Kalėdinis žaislas su saldainiais 
viduje

Saldainiai žaislo viduje 
šokoladiniai.
Svoris: 118 g.

Plastikinė pakuotė su 
medžiaginiu uždangalu.
Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Kalėdinis namelis su saldainiais 
viduje

Saldainiai viduje su šokoladiniu 
užpilu ir želė żdaru.
Svoris: 100 g.

Pakuotė: metalinis namelis.

Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Kalėdinis keksas

Dideli mielių keksai su 
razinomis, apelsinais citrinų 
žievelėmis.

Żpakuojamas dekoratyvioje 
balto kartono dėžutėje, 
užrištoje Kalėdine juostele. 
Juostelės spalvos gali būti 
parenkamos pagal kliento 
pageidavimus.

Ant pakuotės galima 
spausdinti logotipą ar 
sveikinimą. 
Tinkamumo laikas: 90 dienų.
Svoris: 1500 g.
Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Meduoliai su medumi

Tradiciniai Kalėdų meduoliai su 
medumi.

Żdomu, nes kiekvieną meduolż galima 
pakabinti ant Kalėdų eglutės.

Jūsų logotipas gali būti spausdinamas 
ant užrišamo kartotinio žaisliuko.
Tinkama vartoti: 30 dienų.
Svoris: 50g.
Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Šventinis keksas

Dideli mielių keksai su 
razinomis, apelsinais citrinų 
žievelėmis.

Supakuota ż šventinż maišelż 
su šventine apdaila.
Galima atspausdinti 
pasveikinimą ir żmonės 
logotipą ant kartotinio lapelio.
Tinkamumo laikas: 90 dienų.
Svoris: 800 g.

Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Tradicinis angliškas vaisių 
pyragas

Tradicinis angliškas vaisių 
pyragas su labai daug vaisių ir 
riešutų.
Tinkamumo laikas: 90 dienų.
Svoris: 700 g.

Minimalus užsakymas: 50 vnt.



Saldainiai „Kalėdų kamuoliukai“

Nuostabios ovalo formos kaip 
Kalėdų žaisliukai. 
Dekoratyvinė pakuotė su 
galimybe spausdinti Jūsų 
logotipą ant jos.
Pakuotėje yra 4 saldainiai.

Minimalus užsakymas: 100 
vnt.



Šokoladas „Slim“

Rankų darbo šokoladas, 
naminių pyragaičių arba 
żvairių vaisių, žolelių skonio.
Svoris: 15 g.

Kvapai: sūrio pyrago, 
meduolių, obuolių pyrago, 
kmynų, mėtų, anyžių.
Pakuotė: folija su kartoniniu 
laikikliu. Logotipas 
spausdinamas ant jos.

Mažiausias užsakymas: 200 
vienetų.



Šventinių šokoladų rinkinys

Turinys: 4 rankų darbo 
Belgiški šokolado su żvairiais 
priedais: riešutai ar gėlių 
vaisių gabaliukais.
Pakuotė: kartoninė dėžutė
Galimas spausdinimas ant 
dėžutės viršaus.
Minimalus užsakymas: 100 
vnt.

Tinkamumo laikas: 6 
mėnesiai.
Minimalus užsakymas: 300 
vienetų.



Šokoladiniai saldainiai

2 rūšių šokoladiniai saldainiai su 
żdaru.
Saldainių skoniai: vyšnių likerio, 
lazdyno riešutų, advocat, toffi, 
kokoso, pistacijų, šokolado.
Kartoninė pakuotė, ant kurios gali 
būti atspasudintas Jūsų logotipas.
Mažiausias užsakymas: 500 vnt.



Saldainių „Trio“

3 šokoladiniai saldainiai 
šventiniame żpakavime.
Saldainiai su pistacijų żdaru.
Ant saldainių żpakavimo 
spausdinamas logotipas.

Pakuotė: kartonas ir 
dekoratyvinis popierius.



Šokoladiniai saldainiai dėžutėse

Šokoladiniai saldainiai 
żpakuoti metalizuotoje 
kartoninėse dėžutėse.
Saldainių skoniai: pieninio 
šokolado
su pistacijų, šokolado, toffi, 
kavos.

Dėžutės matmenys: 
70x70x70mm.

Kiekis dėžutėje: 8 vnt. 
Galiojimo laikas: 6 mėnesiai.
Minimalus užsakymo kiekis: 
200 vnt.



Rankų darbo saldainiai

Turinys: 4 rankų darbo 
saldainiai.

Skoniai: šampano, medaus, 
brendžio, karamelės.
Pakuotė: dekoratyvinis bet 
kokios spalvos popierius. 
Dėžutė.
Pakuotės matmenys: 125 x 110 x 
30 mm.

Minimalus užsakymas: 200 
vienetų.



Saldainiai „Šokoladinės 
žvaigždutės“

Turinys: 2 žvaigždučių formos 
pieniški saldainiai.
Sumaišyti trys skoniai: vanilė, 
cinamonas, šokoladas.
Dėžutė iš kartono. Pagaminta iš 
baltojo kartono su spalvota 
CMYK reklamine spauda. Ant 
dėžutės dangtelio – Jūsų 
logotipas.

Minimalus užsakymas: 300 
vienetų
Neto svoris / bruto: 20g. / 32g.

Pakuotės matmenys: 87x52x24 
mm.

Tinkamumo laikas: 6 mėnesiai.



Saldi Kalėdinė knygelė

Kalėdų knygelėje yra 9 
šokoladiniai saldainiai, 
išdėstyti ż sulankstytą knygų 
viršelż, dekoruotą gražia 
grafika. 

Viduje yra vieta parašyti 
sveikinimui, išorėje gali būti 
Jūsų logotipas.
Saldainių skoniai: pieniško 
šokolado su pistacijomis, toffi, 
kavos.

Pakavimo matmenys: maždaug 
175 x 150 x 12 mm.



Šokoladinė eglutė

Svoris: 50 g.

Skonis: pieniško šokolado arba 
baltojo šokolado.
Pieniškas šokoladas su 
aromatinėmis vyšniomis, 
migdolais ir šviežiai pjaustytomis 
pistacijomis.

Baltasis šokoladas su juodaisiais 
serbentais ir spanguolėmis.
Minimalus užsakymo kiekis: 100 
vnt.



Šokoladi iai „Šaukšteliai“

Belgiško šokolado „šaukšteliai“ 
ištirps maišant kavą. Kava taps 
pagardinta šokoladu.
Jūsų reklamos spausdinimas ant 
kartoninio żpakavimo.
Mažiausias užsakymo kiekis: 200 
vnt. 
Galiojimo terminas: pieniško 
šokolado - 6 mėnesiai. 
Svoris: 35 g. 
Minimalus užsakymo kiekis: 100 
vnt.



Skanėstai „Laimingų Kalėdų“
Skanūs riešutai ir vaisiai 
šokolade.
Pasirinkimai:

Migdolai baltame šokolade su 
kokosu

Migdolai baltame šokolade su 
cinamonu

Apelsinų žievelės šokolade
Spanguolių šokoladas
Karališkosios razinos 
pieniškame šokolade
Amazonės šokoladas
Razinos baltame šokolade su 
braškėmis
Svoris: 100 g.

Minimalus užsakymas: 100 
vnt.



Kalėdiniai sausainiai dėžutėje

Plieninė dėžutė, užpildyta 
skaniais kvepiančiais 
sausainiais. 

Logotipas spausdinamas ant 
lipnios etiketės.
Kiekis: 300 g. 

Dėžutės matmenys: maždaug 
160 x 160 x 67 mm.

Lipduko etiketės dydis: apie 
156 x 156 mm.

Lipduko aplink dėžutę dydis: 
maždaug 623 x 42 mm. 

Tinkamumo laikas: 6 
mėnesiai.
Minimalus užsakymo kiekis: 
100 vnt.



Džiovinta – saldi dovana

Pakuotės dydis: 50 x 40 x 160 
mm.

Lipdukas ir kaspinėlis gali 
būti bet kokios spalvos.

Lipdukas su grafika, 
pritvirtinta prie pakuotės, 
lipni etiketė – ant jos – Jūsų 
logotipas.

Džiovinti vaisiai: ananasai, 
bananų traškučiai, persikai, 
figos, obuoliai, abrikosai, 
spanguolės, vyšnios, razinos, 
apelsinų žievelių mišinys.



Kalėdinis „Rutulys“

Pakuotė: dekoratyvinis alavinis 
rutulys su apdaila. Viduje –
Kalėdiniai meduoliai su żdaru.
Pakuotės matmenys: 110 mm.

Išorinė pakuotė: skaidrus 
plastikas

Jūsų reklama ant spalvotos 
etiketės.
Grynasis svoris: 150 g.

Minimalus užsakymo kiekis: 100 
vnt.



Karameliniai saldainiai

Galimi skoniai: vaisių, mėtos, 
obuolio, kavos, gaivaus, 
multivitaminų, mango, kivių, 
apelsinų, kriaušių, gervuogių, 
greipfrutų, rabarbarų, vyšnių, 
citrinų, braškių, tropinių 
vaisių, miško vaisių.
Svoris: 175 g. ir 50 g.

Żpakavimas: alavinė dėžutė
Etiketės matmenys: 175-200 g 
- 8,7 mm., 50 g. - 64 m

Dėžutės matmenys: 175-200g -
100x40mm., 50g - 75x23mm.

Mažiausias užsakymas: 200 
vienetų.



Meduolis „Jūsų Kalėdos“

Logotipas rašomas ranka 
tiesiai ant meduolių su 
cukraus glaistu. 

Skonis: aštrūs.
Minimalus užsakymo kiekis: 
50 vnt. 

Tinkamumo laikas: maždaug 6 
mėnesiai.
Matmenys: 24x25 cm.



Saldainių rinkinys 
„Meniškos Kalėdos“

Saldainių rinkinys medinėje 
dėžutėje, uždarytoje 
fiksatoriumi. 

Šokoladu galima atspausdinti 
logotipą ar trumpą tekstą.
Ant dangtelio lazeriu gali būti 
išgraviruotas bet koks 
paveikslėlis.

Svoris: 210 g.

Pakuotė: - Medinė dėžė.
Galima pritvirtinti 38 mm 
pločio juostelę. 
Išorinis matmuo 158 x 158 x 
45 mm.



Kalėdinis šakotis

Tradicinis rankų darbo šakotis 
/ šakočio gabalėliai.
Suvyniotas folio maišelyje ir 
užrištas dovanų juostele.
Skersmuo - apie 14-16 cm.



Kalėdinė saldainių dėžutė „VIP“

Medinė dėžutė su saldainiais 
viduje.

Dėžutės matmenys: 240 x 165 
x 65 mm.

Juostelės spalva: galima 
pasirinkti

Logotipas išgraviruotas ant 
dėžutės arba atspausdintas 
ant saldainių żpakavimo.
VIP šokoladas: pieniškas 
šokoladas su pistacijomų, 
kavos, migdolo żdaru.
Saldainių żpakavimas gali būti 
auksinis arba sidabrinis.

Saldainių skaičius dėžutėje: 30 
vnt.

Minimalus užsakymo kiekis: 
50 vnt.



Saldainių rinkinys
„Saldainių uogienė“

Pakuotė yra hermetiškai 
uždaryta.
Jūsų logotipas/ reklama 
spausdinama ant etiketės.
Pakuotės: matmenys: 115 x 65 
mm.

Skanūs itališki saldainiai. 
Aukso arba sidabro 
żpakavimai.
Saldainių skaičius pakuotėje: 
10 vnt.

Minimalus užsakymo kiekis: 
100 vnt.



Rinkinys „Šilta pertraukėlė“

Medinė natūrali dėžutė.
Dėžutės matmenys: 165 x 85 x 
45 mm.

Juostelės spalva: pasirinktinai

Atspausdinta lipni etiketė su 
Jūsų užrašu.
Arbata Dilmach paketuose 
(ceilonas, citrina, žalia) - 7 vnt.

Minimalus užsakymo kiekis: 
100 vnt.



Kalėdinis „Kamir“ arbatos 
rinkinys

Natūralaus medžio spalvos 
pakuotė.
Pakuotės matmenys: 145 x 55 
mm.

Bet kokios spalvos juostelė.
Medienos vatos užpildas.
Svoris: 50 g.

Turinys: Žydinčios arbatos 
rutuliai, apvynioti atskirai 
folijoje su juostele, maišelis 
birios arbatos, cinamonas.

Minimalus užsakymo kiekis: 
200 vnt.



Kalėdi is atūralios arbatos ri ki ys

ECO pakuotė "Wave F", linų 
virvė.

Matmenys: 215 x 150 x 80 
mm.

Arbatos kiekis: 110 g.

Popierinis maišelis, kartoninė 
dėžutė.
Sudėtis: juodoji arbata, 
apelsinų žievelė, migdolai, 
rožės žiedlapiai, vanilė, 
kardamonas, gvazdikėliai.
Cukraus saldainiai ant 
lazdelės - 2 vienetai

Kavos grūdeliai 100% Arabica
– 110 g.

Priedai - Cinamonas, 
džiovintas apelsinas.

Sveikinimo užrašas, logotipas.
Minimalus užsakymo kiekis: 
100 vnt.



Rinkinys „Šiltos Kalėdos“

Turinys: kava ir puodelis

Pakuotė: dekoratyvinis bet 
kokios spalvos popierius –
kartonas.

Pakavimo matmenys: 210 x 80 
x 150 mm.

Bet kokios spalvos juostelė.
Pakuotėje esantis logotipas: 
auksu padengtas arba 
sidabruotas.

Arabica kavos pupelės
Kavos svoris: 125 g.

Minimalus užsakymo kiekis: 
100 vnt.



Triufeliai

Rankų darbo triufeliai żpakuoti 
kartoninėse dėželėse.
Galima užsakyti żvairų skaičių 
dėželėje.
Yra 12 skirtingų skonių.
Minimalus užsakymo kiekis: 250 
dėžučių.









IEŠKOTE KAŽKO KITO? KLAUSKITE. 

Čia pateikiamos nuotraukos yra pavyzdžiai ir tik nedidelė 
dalis mūsų pasiūlos. 

Kartu galime sukurti tai, ko norite būtent Jūs...

Tel.: +370 (685) 46445 

El. paštas.: simona@sineco.lt

UAB „SINECO“


