
CADOURI DE CRĂCIUN
MADE IN RO



Un tribut adus creativităţii locale.

Cu obiecte de design made in RO
& bunătăți preparate artizanal. 

Cu  impact pozitiv în comunitatea
locală.

Cadouri create în
România



Design și meșteșug. Atenție la detalii. Cadouri
dichiste, cu poveste, gata de oferit.

Personalizabile.



Clopoțel din lut, lucrat manual,
texturat, cu clinchet voios.

Căsuță miniaturală din lut lucrată
și pictată manual. Casă cu prispă din
Apuseni.

Ceai din plante de la munte, din
Apuseni. 20g. 

Mini decorațiune naturală
crenguță de brad și conuri. 

155 lei + TVA

Artizan



Set de două căni din porțelan,
lucrate manual. Opoziție de
glazuri: texturat vs. metalizat.

Mendiants - discuri de ciocolată,
presărate cu fructe și nuci. 150g. 

Clopoțel din lut lucrat manual, cu
clinchet voios.

205 lei + TVA

Supriză de Crăciun



Coroniță naturală, decorată cu
scorțișoară, portocale și conuri.
Aprox. 25 de cm diametrul.

Clopoțel din lut lucrat manual,
texturat.

Ciocolată neagră artizanală cu
portocale confiate și alune de
pădure. 100 g.

210 lei + TVA

Festiv



Cană din lut, decorată cu glazură
neagră și amprente de jur împrejur.

Bomboane artizanale delicioase
Muri Selection, mici opere de artă
pictate manual. 60 g. 

Ceai Black Festivitea, ceai negru
organic cu scorțișoară, portocale și
cuișoare. Cutie metalică, 50 g.

Cafea de specialitate Cascara
Private Roastery, boabe, proaspăt
prăjită. 250 g. 

250 lei + TVA

Restart



Set de două căni din ceramică
lucrate manual, unice prin modalitatea
de glazurare și modelul pictat.

Ceai Black Festivitea, ceai negru
organic cu scorțișoară, portocale și
cuișoare. Plic kraft, 50 g.

Decorațiune de Crăciun stea din lut,
lucrată și pictată manual.

Lumânare fagure din ceară de
albine,  cu miros natural dulce ca de
miere.

300 lei + TVA

Momente



Set de două cești din ceramică lucrate
manual, glazurate unic, delicate.

Ceai din plante organic, cu lemongrass,
ghimbir și bucăți de măr. Cutie metalică, 80 g. 

Decorațiune stea din ceramică, texturată,
cu imprimeu unic prin modalitatea de
decorare.

Decorațiune înger din lemn, lucrat din
lemn de esență tare.

Lumânare din ceară de soia în vas alb din
compozit, cu aromă de ciocolată, vanilie și
portocală sau scorțișoară și cuișoare.

365 lei + TVA

Diafan



Coroniță naturală, decorată cu scorțișoară,
portocale și conuri. Aprox. 25 de cm
diametrul.

Lumânare din ceară de soia cu fitil din
lemn în vas din lut, cu aromă de portocale și
scorțișoară.

Platou din lemn de nuc, cu formă
organică, unic prin formă. Aprox. 28 x 18 cm. 

Două borcane cu dulceață savuroasă din
sortimente inedite: pere cu ciocolată,
zmeură cu prosecco sau gin cu grepfruit.
220g fiecare. 

370 lei + TVA

Gazdă bună



Agendă din lemn legată prin tehnica de
cusătură manuală de tip coptă. Format A6. 

Decorațiune de Crăciun stea din lut,
lucrată și pictată manual.

Ciocolată neagră artizanală cu
portocale confiate și alune de pădure. 100
g.

Semn de carte din piele cu mesaj gravat.  
Dimensiuni: 23 x 2 cm. 

Totul ambalat în săculeț din pânză, ediție
limitată, lucrat în Atelierul de Pânză.

265 lei + TVA

Darul cititorului



Set de două cești din ceramică pentru
espresso, cu design minimalist și joc de
glazuri. 150 ml.

Port-acte și carduri, din piele naturală
Crazy Horse sau neagră. Cu spațiu
pentru carduri și act de identitate.

Mini decorațiune naturală din
crenguță de brad și conuri. 

Totul ambalat în cutie din mucava extra
rezistentă și ușor texturată, cu
deschidere laterală glisantă.

300 lei + TVA

Minimalist



Schimbă compoziția pachetelor, adaugă 
extra-uri în cele gata create sau alege un alt tip

de împachetare. 
Personalizează produsele ori materialele de

branding.

Personalizează

















Prețurile sunt valabile pentru o comandă de
minimum 20 pachete de același tip și includ

livrarea acesteia către o adresă din București.



Suntem aici dacă îți dorești o altă 
combinație de produse sau dacă te putem 

ajuta cu orice altă informație.
Ina Natu 

0722 504 907 
ina@inabox.ro 


