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Kalėdinių dovanų idėjos....



Kalėdinės eglutės.
Besmegenio rinkinys.



Stikliniai/plastikiniai/veltinio/mediniai žaisliukai 
su logotipu.



Saldainiai, arbatos, medus, pyragai...



Aukščiausios rūšies kava gali būti su Jūsų logu, 

triufeliai, šokoladai su braškėmis, avietėmis...



Stiklo gaminiai.



Spalvotos dovanos...



Tekstilės gaminiai (rankšluosčiai, 
marškinėliai) Supakuoti kitaip...



Dėžutės - transformeriai…



Augančios, žydinčios dovanos...



Puodeliai, dvigubo stiklo stiklinės...



Šiltos kojinės; levandų, grūdų pagalvės; žvakės; rankų darbo muiliukai; 
aromatinės žvakės - nepaliks abejingų...



Įdomios atvirutės.



MEDAUS DOVANOS (medus su riešutais, uogomis, vaisiais, korys). 
Tiesiog smagu dovanoti kas sveika ir skanu!



Įvairūs sūriai: obuolių, varškės, saldūs,  pelėsiniai ir priedai prie jų – užtepėlės, 
uogienės, vynas ir kiti įvairūs skanėstai. 



Mėsos, žuvies, rinkiniai ir pagardai prie jų ...
Itališkos dovanos (duona, skilandžiai, pagardai, itališki makaronai, alyvuogės, užtepėlės...)



Išlaisvink protą ir 
kūną

Geros kelionės

KITOS DOVANOS:
TERMOSAI, TERMOPUODELIAI, GERTUVĖS, FONDIU, LAIKRODŽIAI, RINKINIAI VYNUI IR 
MAISTUI, SKĖČIAI IR DAR DAUG KITŲ IŠLIEKAMĄJĄ VERTĘ TURINČIŲ DOVANŲ...



RANKŠLUOŠČIAI, PLEDAI, PAGALVĖLĖS, CHALATAI, ŠLEPETĖS, PIRTIES 
REIKMENYS... 



USB ATMINTINĖS nuo standartinių - metalinių, odinių modelių iki individualaus dizaino. Power 
Bank – pakrovėjai , USB su LED lempute...



Mediniai daiktai: galimas kiekvieno individualus dizainas. 



Turime kai ką ir Jūsų klientų bei kolegų laisvalaikiui ir namas
(spinner‘iai; asmenukių lazdos, oro gultai, laikrodžiai, kišeniniai peiliukai, gertuvės...)



Rinkinys - sulčių spaustuvė ir skuteklis; daugiafunkcinė pietų dėžutė; 
kelioninis krepšys; gertuvė su šaldomuoju geliu (gelis tarp gertuvės 
sienelių);  prijuostės, metrai...



Kosmetinės, veidrodėliai, šepečiai, išlankstomi 
veidrodėliai/šepečiai, manikiūro rinkiniai, 
manikiūro/makiažo reikmenų rinkiniai ... 



Šaltkrepšiai; 3in1 – raktų pakabukas (atidarytuvas ir parduotuvės vežimėlio 
žetonas); pledai; butelių įmautės; mirkinukai biriai arbatai; druskinės –
pipirinės...



Taip pat galime pasiūlyti įvairių maišelių, dovanų dėžučių, įvarių, 
nestandartinių dovanų pakavimo variantų. Siūlome dovanų 
pakavimo paslaugas.



Atstovaujame ir šiuos prekinius ženklus:



NEPAMIRŠKITE!

Visos šios dovanos gali būti su 
Jūsų įmonės logotipais. Taip 
sukursite dar didesnį įspūdį ir 
turėsite puikią reklamą!
Nudžiuginkite kolegas ir 
klientus. 



UAB “SINECO” reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos. Mielai prisidėsime prie Jūsų 
Kalėdinių dovanų idėjų išpildymo. +370 68546445, www.sineco.lt

Siūlomas asortimentas:

• Rašikliai;
• Marškinėliai, kepuraitės, prijuostės ir t.t;

• Darbo rūbai
• Skėčiai;
• Termosai, termo puodeliai, puodeliai;

• Kaklajuostės;
• USB;

• Rankšluoščiai;
• Raktų pakabukai;

• Saldžios dovanėlės; 
• Odos gaminiai;

• Įvairūs maišeliai;
• Reklaminiai suvenyrai;

• Prekės pagal kliento pageidavimus.

Neįmanomų dalykų mums tiesiog nebūna! Dirbame tik su pačiais geriausiais, tiesiogiai, todėl galime
pasiūlyti patrauklią kainą.



IEŠKOTE KAŽKO KITO? KLAUSKITE. 

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

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

Tel.: +37068546445

El. paštas.: simona@sineco.lt
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