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Αγοράσεις, δεν αγοράσεις, σε καλούμε να περάσεις 2’ από τον χρόνο σου για να δεις τι συμβαίνει όταν το μεράκι 
συναντά την δημιουργικότητα, χωρίς «ναι μεν, αλλά» και περιορισμούς.

Αν ακόμα διαβάζεις αυτό το κείμενο (ναι εσείς οι 5 που μείνατε), θέλω να ξέρεις πως όλα όσα συναντήσεις στις 
επόμενες σελίδες, είναι απλώς μια ιδέα για το τι μπορούμε να κάνουμε για εσένα και τους παραλήπτες που θα 
επιλέξεις. Αυτό στο λέω γιατί το μεσαίο όνομά μας είναι η λέξη “customization” σε άψογα ελληνικά.
 
Ό,τι κι αν θες να επιλέξεις, θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε ακόμα πιο μοναδικό, ακόμα πιο προσωποποιημέ-
νο, σε βαθμό που ο παραλήπτης θα νιώθει πιο ξεχωριστός και valued από ποτέ.

Η επιτυχία μας και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, τα τελευταία 13 χρόνια, εντοπίζεται στην εμπειρία που 
δημιουργούμε τόσο στον αποστολέα όσο και στον παραλήπτη. Ο τελευταίος δε χορταίνει να τo βλέπει, να το φω-
τογραφίζει, να το χαίρεται και να το δείχνει στους γύρω του και ο πρώτος δεν προλαβαίνει να απαντάει στα δεκά-
δες ευχαριστήρια μηνύματα! Με λίγα λόγια, η επιτομή της δημιουργίας θετικών συναισθημάτων.

Αν θες να το ζήσεις κι εσύ μαζί με εμάς και με τους ήδη 400+ συνεργάτες μας, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.

 Enjoy! 

Κάτι τύποι που οραματίστηκαν το εταιρικό δώρο, αλλιώς. Πιο συναισθηματικά.

 Λοιπόν, άκου! Ή μάλλον διάβασε! 
 Αυτός δεν είναι άλλος ένας συνηθισμένος Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 



t a i l o r  m a d e
s e r v i c e s

Ένθεση business cards στα δώρα & διαχείριση λίστας παραληπτών

Αποστολή δώρων με την υπηρεσία Door-To-Door

Εφαρμογή λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας στη συσκευασία,
την κορδέλα, τις συνταγές, τα ξύλινα στολίδια και τις ευχετήριες κάρτες

Συνδυασμός των προτάσεών μας με δικά σας προϊόντα

Επικαιροποίηση λίστας παραληπτών

t a i l o r  m a d e
s e r v i c e s

Ένθεση business cards στα δώρα & διαχείριση λίστας παραληπτών

Αποστολή δώρων με την υπηρεσία Door-To-Door

Εφαρμογή λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας στη συσκευασία,
την κορδέλα, τις συνταγές, τα ξύλινα στολίδια και τις ευχετήριες κάρτες

Συνδυασμός των προτάσεών μας με δικά σας προϊόντα

Επικαιροποίηση λίστας παραληπτών



Μέρος των εσόδων από τα δώρα 
του Χριστουγεννιάτικου καταλόγου, 
θα διατεθεί για την εκπλήρωση ευχών 

παιδιών του Make-A-Wish 
(Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος), 

που παλεύουν με πολύ 
σοβαρές ασθένειες.

make a wish



CANDY 
CANE TUBE
35,00€ |28,23€ + VAT

Μαρμελάδα φράουλα Arodama, 220gr 

Chutney σύκο Jukeros, 250ml 

Ταχίνι ολικής άλεσης με κακάο 
Nutlers, 250gr 

Αρωματικό κερί σε γυάλινο βαζάκι 

Candy cane 

Ξύλινο διακοσμητικό gingerbread man 

 Packaging 
Χάρτινος κύλινδρος με μεταλλικά 
καπάκια 

 Εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας 

 σε όλο τον κύλινδρο 



DELICACIES 
XMAS PARCEL

40,00€ |32,26€ + VAT

Κουραμπιές με ρόδι 
Ioakimidis Family, 120gr

Fried Onions Hunter's, 100gr

Υποβρύχιο βανίλια  
με μαστίχα Jukeros, 260gr

Σύκα αποξηραμένα Εύβοιας 
"Kumilio", 135gr

Chutney καραμελωμένου κρεμμυδιού 
με βαλσαμικό ξύδι Jukeros, 250gr

Κριτσίνια με λιαστή ντομάτα 

Santorini Zeo Bakers, 160gr

Σοκολάτα γάλακτος 
Hernan Cortes, 100gr

  Packaging.     
 Χάρτινο κουτί kraft Xmas Postal

 Εφαρμογή λογοτύπου στο γραμματόσημο 

 & όνομα παραλήπτη σε κάθε δώρο 



RUDOLF’S BAG 
75,00€ |60,48€ + VAT

Panettone GranArt, 100gr 

Υποβρύχιο βανίλια Jukeros, 260gr 

Κριτσίνια με τρούφα Zeo Bakers, 160gr 

Βαλσάμικο γλάσο με μέλι Entopia, 250ml 

Κουραμπιές με σοκολάτα και φράουλα 
Ioakimidis Family, 200gr 

Hot Cocoa Kit by DrinkWorks 
με κακάο 90gr, πολύχρωμη τρούφα, 
marshmallows, candy cane και συνταγή 

Μάντολα κλασική Βοσκοπούλα, 140gr 

Whiskey sauce Deliroom, 310gr 

Chutney βερύκοκου με ginger Geodi, 175gr 

Ταχίνι ολικής άλεσης με κακάο 
Nutlers, 250gr 

Οργανική σοκολάτα με τσίλι 75% 
Kakau Worship, 75gr 

 Packaging 
Σάκος από λινάτσα με κορδέλα

 Σχεδιασμός & εκτύπωση κάρτας 

 με το λογότυπο & 

 το ευχετήριο μήνυμά σας 



DELICACIES 
XMAS BOX 

70,00€ |56,45€ + VAT

Παλαιωμένο ξύδι Σαντορίνης 5 y.o. 

Γαία Οινοποιητική, 250ml

Μαρμελάδα φράουλα με σαμπάνια 
Mrs Bridges, 340gr

Premium βιολογική πάστα ελιάς Καλαμών 
Laconism, 200gr

Μαρκολάτο γκοφρετάκι με κρέμα ταχίνι 
Biscotti Tsoungari, 170gr

Μαγιονέζα μαύρου σκόρδου 
Downvillage, 220gr 

Φιστίκι Αιγίνης FiveTwenty, 100gr

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με μαύρη 
τρούφα Forest Garden, 100ml

Οργανική σοκολάτα με τσίλι 75% 
Kakau Worship, 75gr

 Packaging. 
 Μαύρο κουτί kraft με μεταξοτυπία 

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συσκευασία 



SPICY 
COCOA BAG
26,00€ |20,97€ + VAT

Organic Cacao with chili Kakau 
Worship, 150gr 

Ροζ πιπέρι σε γυάλινο βαζάκι, 30gr 

Κούπα από πορσελάνη με 
Χριστουγεννιάτικο θέμα 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 3τμχ

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι 

 Packaging 
Kraft bag με εκτύπωση

 Εφαρμογή λογοτύπου 

 & ευχής στη συσκευασία 



RAINBOW COCOA BAG
22,00€ |17,74€ + VAT

Cocoa powder, 90gr 

Πολύχρωμη τρούφα σε γυάλινο βαζάκι 

Πολύχρωμα σοκολατένια κουφετάκια σε γυάλινο βαζάκι 

Marshmallows σε safepack, 3τμχ 

Candy cane  

Κούπα εμαγιέ

Συνταγή/Κάρτα ευχών

 Packaging 
Kraft bag με εκτύπωση

RUM COCOA BAG
17,00€ |13,71€ + VAT

Παλαιωμένο ρούμι Diplomatico Reserva Exclusiva, 50ml

Cocoa powder, 90gr

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 3τμχ

Μείγμα μπαχαρικών σε kraft pack

Συνταγή/Κάρτα ευχών

 Packaging. 
 Kraft bag με εκτύπωση

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συσκευασία και στη συνταγή 



XMAS TEA O'CLOCK
25,00€ |20,16€ + VAT

Τσάι Xmas Blend σε δοκιμαστικό σωλήνα, 18gr (2τμχ)

Μέλι ανθέων, 30gr

Ξύλινο dipper μελιού

Candy cane 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ  

Ξύλινο διακοσμητικό gingerbread man

 Packaging. 
 Χάρτινος κύλινδρος με μεταλλικά καπάκια

SPARKLING BUBBLES
23,00€ |18,55€ + VAT

Borgo Molino extra dry rose prosecco, 200ml 

Κουραμπιές με φράουλα και μαύρη σοκολάτα Ioakimidis Family 120gr 

Σοκολάτα γάλακτος Esophy Christmas Seasonings, 50gr

Ξύλινο διακοσμητικό στολίδι snowflake

 Packaging 
Κόκκινος μεταλλιζέ φάκελος με φυσαλίδες

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συσκευασία και στη συνταγή 

 Εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας 

 σε όλο τον κύλινδρο 



RED BUBBLES
20,00€ |16,13€ + VAT

Kanakaris winery Notos Ερυθρός, 
187ml (2 φιάλες)

Brandy Metaxa 7*, 50ml

Μέλι ανθέων, 30gr

Μείγμα μπαχαρικών σε kraft pack

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ

Κόκκινος μεταλλιζέ φάκελος 
με φυσαλίδες

Συνταγή/Κάρτα ευχών

 Packaging. 
Κόκκινος μεταλλιζέ φάκελος με 

φυσαλίδες

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συσκευασία και στη συνταγή/κάρτα ευχών 



GLUHWEIN 
PARCEL
30,00€ |24,19€ + VAT

Kanakaris winery Notos Ερυθρός, 
187ml (2 φιάλες) 

Brandy Metaxa 7*, 50ml 

Μέλι ανθέων, 30gr 

Μείγμα μπαχαρικών σε kraft pack 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ 

Σοκολάτα salted almond Novello, 40gr 

Γυάλινες κούπες για ζεστά ροφήματα, 
2 τμχ 

Συνταγή/Κάρτα ευχών

 Packaging 
Χάρτινο κουτί kraft “Xmas Postal” 

 Εφαρμογή λογοτύπου στο 

 γραμματόσημο & όνομα 

 παραλήπτη 

 σε κάθε δώρο 

 Εφαρμογή λογοτύπου 

 & ευχής στη συνταγή 



UNDER THE MISTLETOE 
27,00€ |21,77€ + VAT

Borgo Molino prosecco extra dry , 200ml 

Σοκολάτα Γάλακτος Hernan Cortes, 100gr 

Μαρμελάδα κεράσι Jam and Jelly, 30gr 

Inox Barspoon 

Γυάλινα ποτήρια flute, 2τμχ 

Συνταγή/Κάρτα ευχών

 Packaging 

Χάρτινο κουτί kraft με μεταξοτυπία 

SANTA'S SPARKLING SACK
29,00€ |23,39€ + VAT

Borgo Molino prosecco extra dry , 200ml

Borgo Molino Moscato d’ Asti, 200ml

Panettone GranArt, 100gr

Χειροποίητη πλάκα σοκολάτας, 100gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι 

 Packaging. 
   Χριστουγεννιάτικη κάρτα ευχών

Σάκος από λινάτσα με κορδέλα

 Λογοτύπηση ξύλινης 

 κάρτας/στολιδιού 

 Σχεδιασμός & εκτύπωση. 

 κάρτας με το λογότυπο. 

 & το ευχετήριο μήνυμά σας. 



NEGRONI 
SBAGLIATO
34,00€ |27,42€ + VAT

Borgo Molino prosecco extra dry, 200ml 

Campari, 50ml 

Martini Rosso vermouth, 60ml 

Inox Barspoon 

Γυάλινα σκαλιστά ποτήρια 
old fashioned, 2τμχ 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ

Συνταγή / Κάρτα ευχών 

 Packaging 

Μαύρο κουτί kraft με μεταξοτυπία 

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συσκευασία και τη συνταγή 



NEGRONI XMAS EDITION 
35,00€ |28,23€ + VAT

Bombay gin, 50ml 

Campari, 50ml 

Martini Rosso vermouth, 60ml 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ 

Candy canes, 2τμχ 

Inox Barspoon 

Γυάλινα σκαλιστά ποτήρια old fashioned, 2τμχ

Συνταγή/ Κάρτα ευχών

 Packaging 
Χάρτινο κουτί kraft “Xmas Postal”

NEGRONI SBAGLIATO ROSA
32,00€ |25,81€ + VAT

Borgo Molino extra dry rose prosecco, 200ml

Campari, 50ml

Martini Rosso vermouth, 60ml

Inox Barspoon

Γυάλινα ποτήρια flute, 2τμχ

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ

Συνταγή/ Κάρτα ευχών

 Packaging. 
    Χάρτινο κουτί kraft με μεταξοτυπία

 Εφαρμογή λογοτύπου 

 & ευχής στη συνταγή 

 Εφαρμογή λογοτύπου στο 

 γραμματόσημο & όνομα 

 παραλήπτη 

 σε κάθε δώρο 



JULES VERNE 
XMAS EDITION 

45,00€ |36,29€ + VAT

La tour Melas Nautilus ροζέ οίνος, 750ml

Κουραμπιές με ρόδι 
Ioakimidis Family 120gr

Μάντολα κλασική Βοσκοπούλα, 140gr

Σύκα αποξηραμένα Εύβοιας 
"Kumilio" 135gr

Υποβρύχιο βανίλια  με μαστίχα 
Jukeros, 260gr

Ξύλινο διακοσμητικό υποβρύχιο 
ή χριστουγεννιάτικο στολίδι

 Packaging. 
     Χάρτινο κουτί kraft 

με εκτύπωση terrazzo

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στη συσκευασία και το στολίδι 



MILANESE XMAS
49,00€ |39,52€ + VAT

Borgo Molino prosecco extra dry, 750ml 

Panettone GranArt, 750gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι

 Packaging 
Κουτί πολυτελείας σε μαύρο χρώμα με καπάκι,
ασημί κορδόνι και ξύλινο στολίδι

BUON NATALE SACK 
33,00€ |26,61€ + VAT

Abbazia Moscato d’Asti D.O.C.G

Panettone GranArt,100gr

Χειροποίητη πλάκα σοκολάτας, 100gr

 Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι

Κάρτα ευχών

 Packaging. 
 Σάκος από λινάτσα με κορδέλα

 Λογοτύπηση ξύλινης 

 κάρτας/στολιδιού 



BORDEAUX 
GLUHWEIN 
XMAS BOX
47,00€ |37,90€ + VAT

Chateau Grand-Jean Bordeaux, 
750ml 

Παλαιωμένο ρούμι Diplomatico Reserva 
Exclusiva, 50ml 

Κουραμπιές με φράουλα και μαύρη 
σοκολάτα Ioakimidis Family 120gr 

Μέλι ανθέων, 30gr 

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 2τμχ 

Μείγμα μπαχαρικών σε kraft pack 

Γυάλινες κούπες με χερούλι για ζεστά 
ροφήματα, 2 τμχ

Συνταγή/ Κάρτα ευχών 

 Packaging 
Χάρτινο κουτί kraft με μεταξοτυπία

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συνταγή 



XMAS WINE BOX
49,00€ |39,52€ + VAT

Κτήμα Παπαστράτης F by Foivos λευκός 
οίνος, 750ml 

Κουραμπιές με φράουλα και μαύρη 
σοκολάτα Ioakimidis Family 120gr 

Βαλσάμικο γλάσο με μέλι Entopia, 
250ml 

Σοκολάτα γάλακτος Esophy Christmas 
Seasonings, 50gr 

Chutney σύκου Jukeros, 250gr

Κάρτα ευχών 

 Packaging 
Κουτί πολυτελείας σε μαύρο χρώμα 
με καπάκι, ασημί κορδόνι και ξύλινο 
στολίδι

 Εφαρμογή λογοτύπου και ευχής 

 στη συνταγή 



BLACK 
GOLD SACK

59,00€ |47,58€ + VAT

San Simone prosecco DOC Millesimato 
Gold edition, 750ml

Panettone GranArt, 100gr

Black truffle and parmesan chips 
Hunter's, 150gr

Μαρκολάτο γκοφρετάκι με κρέμα ταχίνι 
Biscotti Tsoungari, 170gr

Premium βιολογική πάστα ελιάς Καλαμών 
Laconism, 200gr

 Packaging. 
Βελούδινος σάκος σε μαύρο χρώμα, 

δέσιμο με χρυσό κορδόνι και ξύλινο 
διακοσμητικό

 Λογοτύπηση ξύλινης 

 κάρτας/στολιδιού 



CALDERA 
XMAS BOX 
100,00€ |80,65€ + VAT

Gaia Wines Θαλασσίτης Σαντορίνη λευκός 
οίνος, 750ml 

Κριτσίνια με λιαστή ντομάτα Santorini Zeo 
Bakers, 160gr 

Άγρια κάπαρη Valsamo, 110gr 

Άλειμμα τοματοπολτού με μέλι, 
μαστιχέλαιο και τζίντζερ 
Santotaste, 150ml 

Παλαιωμένο ξύδι Σαντορίνης 5 y.o. Γαία 
Οινοποιητική, 250ml 

Luxury Σαπούνι ελαιολάδου Λάβα 
Σαντορίνης Anoteron, 100gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι   

 Packaging 

Ξύλινο κουτί με συρόμενο καπάκι

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στην κάρτα/στολίδι 



MISTLETOE 
COCKTAIL BOX
55,00€ |44,35€ + VAT

Borgo Molino prosecco 
extra dry, 750ml 

Panettone GranArt, 100gr 

Μαρμελάδα Four Berries 
Mrs Bridges, 340gr 

Inox Barspoon 

Γυάλινα ποτήρια flute, 2τμχ 

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι. 

 Packaging 
Κουτί πολυτελείας σε μαύρο χρώμα 
με καπάκι, ασημί κορδόνι και ξύλινο 
στολίδι

 Λογοτύπηση ξύλινης 

 κάρτας/στολιδιού 



DUE VINI 
XMAS BOX

77,00€ |62,10€ + VAT

Borgo Molino Ciari Sauvignon 
Blanc, 750ml

Borgo Molino Ciari Pinot Grigio, 750ml

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με μαύρη 
τρούφα Forest Garden, 100ml

Κριτσίνια με τρούφα Zeo Bakers, 160gr

Premium βιολογική πάστα ελιάς Καλαμών 
Laconism, 200gr

Βαλσάμικο γλάσο με μέλι Entopia, 250ml

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι

 Packaging. 
 Ξύλινο κουτί με εγχάραξη laser

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στην κάρτα/στολίδι 



ROSES ARE RED 
XMAS EDITION 
55,00€ |44,35€ + VAT

Borgo Molino Scuri Cabernet 
Franc, 750ml 

Borgo Molino Rosa, 750ml 

Fried Onions Hunter's, 100gr 

Chutney καραμελωμένου κρεμμυδιού 
με βαλσαμικό ξύδι Jukeros, 250gr 

Κουραμπιές με φρούτα του δάσους και 
λευκή σοκολάτα Ioakimidis Family, 200gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι

 Packaging 
Κουτί πολυτελείας σε φυσικό kraft 
με καπάκι  

 Λογοτύπηση ξύλινης 

 κάρτας/στολιδιού 



VASSALTIS 
XMAS BOX

105,00€ |84,68€ + VAT

Vassaltis Vineyards Santorini λευκός 
οίνος, 750ml

Κριτσίνια με λιαστή ντομάτα Santorini Zeo 
Bakers, 160gr

Άγρια κάπαρη Valsamo, 110gr

Άλειμμα τοματοπολτού με μέλι, 
μαστιχέλαιο και τζίντζερ  Santotaste,150ml

Παλαιωμένο ξύδι Σαντορίνης 5 y.o. Γαία 
Οινοποιητική, 250ml

Luxury Σαπούνι ελαιολάδου Λάβα 
Σαντορίνης Anoteron, 100gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται στολίδι

 Packaging. 
  Ξύλινο κουτί με συρόμενο καπάκι

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στην κάρτα/στολίδι 



WINE PAIRING 
XMAS BOX
85,00€ |68,55€ + VAT

Κατώγι Αβέρωφ ΙΝΙΜΑ λευκός 
οίνος, 750ml 

Κτήμα Κυρ-Γιάννη Δύο Ελιές 
ερυθρός οίνος, 750ml 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με μαύρη 
τρούφα Forest Garden, 100ml 

Κριτσίνια με τρούφα 
Zeo Bakers, 160gr 

Premium βιολογική πάστα ελιάς 
Καλαμών Laconism, 200gr

Κάρτα ευχών από ξύλο που γίνεται 
στολίδι

 Packaging 
Ξύλινο κουτί με εγχάραξη laser

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στην κάρτα/στολίδι 



SANTA’S 
WINE SACK

50,00€ |40,32€ + VAT

Οινοποιείο Θυμιόπουλος Άτμα 
λευκός οίνος, 750ml

Οινοποιείο Θυμιόπουλος Άτμα 
ερυθρός οίνος, 750ml

Κριτσίνια με λιαστή ντομάτα Santorini 
Zeo Bakers, 160gr

Panettone GranArt, 100gr

Chutney σύκου Jukeros, 250gr

Kάρτα

 Packaging. 
   Σάκος από λινάτσα με κορδέλα 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 

 κάρτας με το  λογότυπο 

 και το ευχετήριο μήνυμά σας 



VOLCANO 
XMAS BOX 
135,00€ |108,87€ + VAT

Vassaltis Vineyards Santorini λευκός 
οίνος,750ml 

Gaia Wines Θαλασσίτης Σαντορίνη λευκός 
οίνος, 750ml 

Άγρια κάπαρη Valsamo, 110gr 

Άλειμμα τοματοπολτού με 
μέλι, μαστιχέλαιο και τζίντζερ 
Santotaste,150ml 

Παλαιωμένο ξύδι Σαντορίνης 5 y.o. Γαία 
Οινοποιητική, 250ml 

Luxury Σαπούνι ελαιολάδου Λάβα 
Σαντορίνης Anoteron, 100gr  

Panettone GranArt, 100gr 

 Packaging 
Ξύλινο κουτί με συρόμενο καπάκι 

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στην κάρτα/στολίδι 



NEGRONI 
SBAGLIATO 

SANTA'S SACK
115,00€ |92,74€ + VAT

Borgo Molino prosecco extra dry, 750ml

Punt E Mes Vermouth, 700ml

Carpano Classico Vermouth, 1lt

Οργανική σοκολάτα με τσίλι 75% Kakau 
Worship, 75gr

Inox Barspoon

Γυάλινα σκαλιστά ποτήρια 
old fashioned, 2τμχ

Αποξηραμένα πορτοκάλια, 6τμχ

Inox μεζούρα

Συνταγή/ Κάρτα ευχών

 Packaging. 
    Σάκος από λινάτσα με 

χριστουγεννιάτικο θέμα και κορδέλα

 Εφαρμογή λογοτύπου 

 και ευχής στη συνταγή 



WHISKEY 
XMAS BOX
103,00€ |83,06€ + VAT

Whiskey Bushmills, 700ml 

Whiskey sauce Deliroom, 310gr 

Φιστίκι Αιγίνης αλατισμένο 
FiveTwenty, 100gr 

Πέτρινα παγάκια, 4τμχ 

Ξύλινα coasters, 2 τμχ 

Γυάλινα σκαλιστά ποτήρια 
old fashioned, 2τμχ

 Packaging 

Ξύλινο κουτί με συρόμενο καπάκι 

 Εφαρμογή λογοτύπου & ευχής 

 στο ξύλινο κιβώτιο 

 & στα coasters 



ALPS GIFT 
CRATE 

135,00€ |108,87€ + VAT

Chateau Grand-Jean Bordeaux, 750ml (x6)

Panettone GranArt, 750gr

 Packaging. 
     Ξυλοκιβώτιο

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 

 κάρτας με το λογότυπο 

 και το ευχετήριο μήνυμά σας 



BRANDED
GIFTS



 μ ε τ α ξ ο τ υ π ία.

 σ ε  μ α ύ ρ ο  k r a f t  b o x.



 λ ο γ ο τ υ π η μ έ ν ο 

 α υ τ ο κ ό λ λ η τ ο 

 β ι ν υ λ ί ο υ  μ ε 

 π ε ρ ι μ ε τ ρ ι κ ή 

 κ ο π ή 







 σ φ ρ α γ ί δ α 

 γ ι α  λ ο γ ό τ υ π ο  μ ε 

 β ο υ λ ο κ έ ρ ι 

 ε γ χ ά ρ α ξ η α 

 λ ο γ ό τ υ π ο υ  μ ε α 

 l a s e r α 



DIGITAL  MEDIA

RICHEMONT HELLAS

our BEST collabs
 1 3  Χ ρ ό ν ι α  φ α γ ο ύ ρ α 





Οι προτάσεις μας είναι πρωτότυπες, αλλά πιο πρωτότυπο θα είναι το δώρο που θα δημιουργήσουμε μαζί και 
θα έχει τη δική σας προσωπική πινελιά. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συνθέσουμε το τέλειο δώρο που θα 
μείνει αξέχαστο σε κάθε παραλήπτη.

Για τα εταιρικά δώρα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή του Brand ID σας τόσο στη συσκευασία όσο 
και σε επιμέρους στοιχεία, ώστε να ξεχωρίσετε στους πελάτες και τους συνεργάτες σας. 

Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των δώρων δύναται να αλλάξει με όποιο προϊόν επιθυμείτε, ώστε να 
καλύψει κάθε σας επιθυμία και ανάγκη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων η συσκευασία και τα προϊόντα ενδέχεται να αλλάξουν με 
προϊόντα αντίστοιχης ποιότητας και αξίας, κατόπιν συνεννόησης. Οι τιμές του καταλόγου, είναι βασισμένες 
στις ισχύουσες τιμές των κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών και ισχύουν εφόσον δεν προκύψουν 
σημαντικές ανατιμήσεις. 

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Για τις παραγγελίες των Χριστουγέννων παρακαλούµε ειδοποιήστε µας τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν, για την  
καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για τα tailor made εταιρικά δώρα ο χρόνος που χρειάζεται για την ομαλή 
εκτέλεση των παραγγελιών αυξάνει όσο πλησιάζουμε τις ημέρες των εορτών.  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Χειρόγραφες ευχετήριες κάρτες.

Τοποθέτηση επαγγελματικών καρτών μέσα στα δώρα με προσωποποιημένο καρτελάκι για τον κάθε 
παραλήπτη στο εξωτερικό της συσκευασίας.

Συνδυασμός των προτεινόμενων περιεχομένων με δικά σας δώρα που έχετε προμηθευτεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ανάλογα µε το µέγεθος της παραγγελίας, ισχύουν αντίστοιχες εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται βάσει 
της συνολικής αξίας των εµπορευµάτων (µη συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α. και εξόδων αποστολής) και δεν 
περιλαμβάνουν επιπλέον παραµετροποιήσεις.  

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τα δώρα που έχετε επιλέξει θα αποσταλούν στο 
σημείο παράδοσης που μας έχετε ορίσει, έγκαιρα 
και με ασφάλεια. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον 
πελάτη. 

Παράδοση από 1 ως 5 εργάσιμες μέρες

Ζώνη Α*: 7,00 + Φ.Π.Α. = 8,68 €
Ζώνη Β**: 10,00 + Φ.Π.Α. = 12,40 €

* Εντός του κύκλου: Εκάλη, Νέα Ερυθραία, Κηφισιά, 
Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Αιγάλεω, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, 
Άγιος ∆ημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βύρωνας, 
Ζωγράφου, Παπάγου, Γέρακας, Βριλήσσια, Πεντέλη, Μελίσσια, 
Μαρούσι

** Εντός του τόξου: ∆ιόνυσος, ∆ροσιά, Άνοιξη, Άγιος Στέφανος, 
Κρυονέρι, Θρακομακεδόνες, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, 
Πετρούπολη, Κορυδαλλός, Πειραιάς, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, 
Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη

Για τις περιοχές που δεν αναγράφονται παραπάνω, 
υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κατόπιν 
συνεννόησης.

Μαζικές αποστολές δώρων
Το κόστος για μαζικές αποστολές εταιρικών δώρων 
υπολογίζεται κατόπιν συνεννόησης και ελέγχου της 
τελικής λίστας παραληπτών.

Αυθημερόν Παράδοση
Υπάρχει η δυνατότητα για αυθημερόν αποστολή του 
δώρου, ύστερα από επικοινωνία για έλεγχο 
διαθεσιμότητας και ενημέρωση για το κόστος.

Επαρχία
Οι αποστολές εκτός Αθήνας και Πειραιά 
εκτελούνται με συνεργαζόμενη εταιρεία courier και 
κατόπιν συμφωνίας και ενημέρωσης για το χρόνο 
παράδοσης και το κόστος.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ



apostolos@drinkworks.gr

Απόστολος Γεωργόπουλος

Β. Γεωργίου Β’ 22

Χαλάνδρι, 15233

210 6818 524

www.drinkworks.gr

https://drinkworks.gr/
https://www.instagram.com/drinkworks_athens
https://drinkworks.gr/

