
Ziemassvētku gardumu
komplekti bērnu priekam 

www.zemenitessniega.com



DĀVANU KOMPLEKTI.
Izvēlies dāvanas no mūsu piedāvātajiem dāvanu komplektiem.

PERSONALIZĀCIJA UN IESAIŅOJUMS.
Tev ir ideja kā vēlaties personalizēt un iesaiņot savu dāvanu? 

Mēs to realizēsim!

INDIVIDUĀLA DĀVANU KOMPLEKTA IZVEIDE UN IESAIŅOŠANA.
Komplektējiet savu īpašo dāvanu no mūsu piedāvātajiem produktiem un precēm.

JŪSU PRODUKTU NOFORMĒŠANA UN IESAIŅOŠANA.
Jums ir produkti vai preces, ko vēlaties dāvināt? 

Lieliski, par iesaiņojumu un noformējumu parūpēsimies mēs!

PIEGĀDES PAKALPOJUMS.
Jūsu dāvanas labprāt arī piegādāim uzreiz tās saņēmējiem.

Piedāvājam katras individuālas dāvaniņas noformēšanu sūtīšanai
uz OMNIVA pakomātiem vai ar kurjeru visā Latvijā un ārpus tās.



Dāvanu komplekts #1

 

Sastāvs
Skrīveru saldumi "Kviešu pārslu gardums"
Very Berry suliņa
Jāņkalni sukāžu MIX
Hercules veselīgo batoniņš
Madonas karameles konfekte uz kociņa
Lazdu rieksti 150 g

Cena: 15,30 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x35 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlējumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #2

 

Sastāvs
Piena konfektes Milky Splash 100 g
Skrīveru  GOTIŅAS ar marshmallow 
zefīriņiem 100 g
Kinder šokolādes ola
Kanēļa vafeļu rullīši ar ābolu ievārījuma 
pildījumu
Liepkalni piparkūkas ar marcipāna actiņām
Dzērvenes pūdercukurā
Haribo lācīši 100 g

Cena: 14,46 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x31 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #3

 

Sastāvs
Želejkonfektes Diāna ar upeņu-zemeņu garšu 
100 g
Želejkonfektes Alise ar ogu garšu 100 g
Želejkonfektes Marta ar apelsīnu garšu 100 g
Želejkonfektes Laura ar zemeņu-rabarberu 
garšu 100 g
Ledenes Fizzy Boom 100 g
Piena konfektes Milky Splash 100g
Hercules musli batoniņš
Vafeļu torte VĀVERĪTE 40 g
Very Berry suliņa
Madonas karameles konfekte uz kociņa|
Oreo cepumi
Kinder šokolādes ola
Kinder šokolādītes

Cena: 14,87 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x32 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #4

 

Sastāvs
Piena konfektes Milky Splash 100 g
Chupa Chups konfekte uz kociņa
Skrīveru  GOTIŅAS ar marshmallow zefīriņiem 
100 g
Želejas konfektes Crazy Bee 100 g
Kinder šokolādes ola
Oreo cepumi 40 g
Barni gardumiņš
Very Berry suliņa
Hercules musli batoniņš

Cena: 11,98 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x16cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
briedīša formas eglīšu mantiņa ar bērna 
vārdiņu
+ 2 ,00 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,00 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #5

 

Sastāvs
Želejkonfektes Marta ar apelsīnu garšu 100 g
Piena konfektes Milky Splash 100g
Oreo cepumi 40 g
Haribo lācīši 100 g
Laima Lazdu rieksti šokolādē
Kinder šokolādes ola
Chupa Chups uz kociņa
Skrīveru GOTIŅA ar marshmellow zefīriņiem 100 g

Cena: 11.57 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x32 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Pateicamies par mums veltīto laiku!

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un uzklausīsim Jūsu vēlmes!

+371 28339843
zemenites@zemenitessniega.com

www.zemenitessniega.com
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