
CADOURI DE CRĂCIUN
MADE IN RO



Un tribut adus creativităţii locale.

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

Cu  impact pozitiv în comunitatea
locală.



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



Puzzle Ostomachion sau Joc X și
O. Lucrate din lemn masiv de diferite
esențe. 15 x 15 cm.

Clopoțel din lut, lucrat și pictat
manual. 

Ceai din plante de la munte, din
Apuseni.

210 lei



Două căni din porțelan, lucrate
manual, cu stropi și textură
cafenie la bază.

Bomboane delicioase, mici
opere de artă, fine, din ciocolată
premium. Pictate manual. Diverse
sortimente cu gust desăvârșit. 

Clopoțel din ceramică lucrat și
pictat manual, decorat cu aur
coloidal.

255 lei



Decorațiune-coroniță naturală,
cu lumânare în vas de ceramică,
din ceară de soia și fitil din lemn. 

Clopoțel din lut, lucrat și pictat
manual. 

Turtă dulce de Sărbători,
proaspătă și aromată, cu glazură de
lămâie. 

260 lei



Agendă din lemn, cu stejar gravat,
legat prin tehnica de cusătură manuală
de tip coptă.  Format A5. 

Ceașcă din ceramică, lucrată și
pictată manual. Joacă de glazuri. 

Semn de carte din piele,  cu mesaj
inspirațional.

Ceai de cătină. Fructe de la munte,
doar macinate si uscate.

290 lei



Buchet cu flori conservate. Cu hortensie
albă diafană.

Clopoțel din lut, lucrat manual, texturat.

Bomboane delicioase, mici opere de
artă, fine, din ciocolată premium. Pictate
manual. 

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

Ceai Gadal din fucte, dulce aromat. 15
piramide. 

400 lei



Decorațiune din ceramică omuleț de
turtă dulce. 

Turtă dulce de Sărbători, proaspătă și
aromată, cu glazură de lămâie.

Două borcane cu dulceață: zmeură cu
Prosecco și dulceață de ardei iute. 

Miere – mix nobil, cu miere crudă
polifloră, alune de pădure rumenite,
roșcove și sare de mare.

180 lei



Două căni, lucrate manual din lut
roșu, cu baza texturată și glazură fină
neagră. 

Bomboane de ciocolată premium,
fine. Pictate manual.  Mici opere de
artă.

Dulceață inedită: zmeură cu
prosecco, vișine cu vin de Porto sau
ardei iute.

Două suporturi din piele full grain
tăbăcită. Primitive, nefinisate.

255 lei



Suport din piele full grain pentru
instrumente de scris felurite. Lucrat
manual.

Două cești de espresso, din
ceramică. Opoziție de texturi. 

Cutie în ediție limitată, rigidă, cu
deschidere laterală și textură de carton
reciclat extra-fin.

340 lei



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

de împachetare. 
Personalizează produsele ori materialele de

branding.











Prețurile sunt valabile pentru o comandă de
minimum 15 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 


