
Ziemassvētku dāvanas
ar odziņu

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!



PERSONALIZĀCIJAS IESPĒJAS

Uzlīme ar novēlējumu,
sniegpārsliņu, logo

uz kastītes vai lodziņa

Pudele ar 
uzlīmēm vai personalizētu etiķeti

Koka etiķete vai
atslēgu piekariņš

ar gravējumu

Papīra etiķete
pie atsevišķiem 
produktiem vai dāvanu iesaiņojuma

Gravējums uz koka
kastes

Personalizēta piparkūka

Nestandarta produktu
personalizācija ar uzlīmēm

Apsveikuma kartiņa
ar piestiprinātu koka
laimes/naudas pogu



Ziemassvētku namiņš

Sastāvs nr. 1
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
LED Ziemassvētku lampiņas baltā krāsā 10 
lampiņas /ar baterijām/

Cena: 10,00 EUR + PVN

Sastāvs nr. 2
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
Piparkūku namiņš “izveido pats”

Cena: 22,00 EUR + PVN

Saldumu namiņš bērniem

Konfektes “Serenāde” 5 gab.

Konfektes “Laime” 5 gab.

Konfektes “Milky Splash” 10 gab.

Konfektes “Crazy Bee” 10 gab.

Mandarīni 2 gab.

Piparkūkas 200 g

Konfektes uz kociņa 2 gab.

Konfektes “Lācītis Ķepainītis” 5 gab.

Konfektes “Migle” 10 gab.

Cena: 8,00 EUR + PVN 

Personalizēta kastīte ar 
lodziņu /bez sastāva/: 2,00 EUR +PVN



Lai vienmēr silti...

Personalizēta kastīte ar 
lodziņu /bez sastāva/: 2,50 EUR +PVN

Sastāvs nr. 1
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
Dzēriens
Aromātiskā svece ar žāvētiem augu dekoriem
Piparkūkas  200 g

Cena: 26,00 EUR + PVN

Sastāvs nr. 2
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
LED Ziemassvētku lampiņas baltā krāsā 10 
lampiņas /ar baterijām/

Cena: 13,00 EUR + PVN

Sastāvs nr. 3
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
Dzēriens
Karamelizēti rieksti 200 g
Piparkūkas  200 g

Cena: 20,00 EUR + PVN

Sastāvs nr. 4
Kastīte ar personalizētu uzlīmi
Dzēriens
Aromātiskā svece ar žāvētiem augu dekoriem
Zemenes piena šokolādē
5 ogu trifeles

Cena: 34,90 EUR + PVN

Sastāvs nr. 5
Kastīte bez uzlīmes
Dzēriens
Piparkūkas “Laima” stabiņos
Koka sniegpārsliņa ar gravējumu

Cena: 18,00 EUR + PVN

Sastāvs nr.6
Kastīte bez uzlīmes
“Piebalgas porcelāna fabrikas” adītā tējas krūze 
Zāļu tēja lina maisiņā
Personalizēta  piparkūka
Dažādu ziedu medus

Cena: 35,00 EUR + PVN



Noformēta mazā sudrabeglīte
Sudrabeglīte, kas paredzēta stādīšanai ārā.
Eglītes podiņš tiek noklāts ar kraft papīru un 
apsiets ar lentīti.
Klāt tiks stiprināta personalizēta etiķete ar Jūsu 
logo un sveicienu ar aprakstu par eglītes 
kopšanu.

Cena: 12,60 EUR + PVN

Sudrabeglīte kastītē ar logo
Sudrabeglīte tiek ievietota kartona kastītē, kas 
pildīts ar skaidām un noformēts ar dekoriem.
Klāt tiks stiprināta personalizēta etiķete ar Jūsu 
sveicienu ar aprakstu par eglītes kopšanu.
Kastīte personalizēta ar Jūsu logo. 
Kastītē iespējams ievietot papildus gardumus 
/cena norādīta tikai ar piparkūkām/.

Cena: 18,50 EUR + PVN

Ziemassvētku eglīte

Sudrabeglīte groziņā
Sudrabeglīte tiek ievietota pītā groziņā, kas 
pildīts ar skaidām un noformēts ar dekoriem.
Klāt tiks stiprināta personalizēta etiķete ar Jūsu 
logo un sveicienu ar aprakstu par eglītes 
kopšanu. 
Groziņā iespējams ievietot papildus gardumus 
/cena norādīta tikai ar piparkūkām/.

Cena: 22,70 EUR + PVN



Lai skaisti un priecīgi

KARTONA KASTĪTE AR PERSONALIZĀCIJU UN DZĒRIENS AR PERSONALIZĒTU ETIĶETI
Kastīti iespējams personalizēt ar Jūsu izvēlētu tekstu.
Dzēriena etiķete tiks personalizēta pēc Jūsu vēlmēm.*

Cena: 11,50 EUR + PVN

Personalizēta kastīte ar 
lodziņu /bez sastāva/: 1,95 EUR +PVN

*maketēšanas un grafiskā dizaina izstrāde iekļauta cenā pasūtījumiem no 10 gab.



Kad viss ir saplānots

IZVEIDO SAVU PLĀNOTĀJA DIZAINU
Plānotājs koka vākos, kam iespējams pielāgot:
- vāku krāsu*  un gravējumu /Jūsu logo vai teiciens/;
- eko ādas muguriņas krāsu;
- pieejami 2 veidu kalendāra bloki: ar 2021. gada kalendāru vai bloks 
bez piesaistes konkrētam gadam.

Plānotājs tiks iesaiņots kartona kastītē ar caurspīdīgu vāku, kas pildīta 
ar koka skaidām un Ziemassvētku dekoriem.

Plānotāja izmērs ir A5 /153x210 mm/

Cena: 16,50 EUR + PVN

*šobrīd pieejamās krāsas vākiem ir balta, dzeltena un tirkīzzila.  
Citas krāsas pēc pieprasījuma un sākot no min. pasūtījuma - 10 gab. 



Kastīte ar 2 lodziņiem 
Sastāvs 1
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Dzēriens ar personalizētu etiķeti
Bezē cepumi ar riekstiem
Mājas piparkūkas

Cena: 15,00 EUR + PVN

Kastīte ar 2 lodziņiem 
Sastāvs 2
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Karamelizētie zemesrieksti
Bezē cepumi ar riekstiem
Mājas piparkūkas

Cena: 10,00 EUR + PVN

Kad sveces liesma deg

Sastāvs nr. 3
Dabiska vaska svece, kas bagātināta ar ēteriskām 
eļļām un dekorēta ar augiem. Svece stikla bur-
ciņā. Sērkociņi stikla pudelītē. Divas
stāvsveces iespējams pasūtīt dažādās krāsās. 
Burbuļsvece. Dāvanu kastīte dekorēta ar kaltēti-
em augiem un zīdpapīru vai dekoratīvām 
skaidām. 

Cena: 35,00 EUR + PVN

Sastāvs 1

Dabiska vaska svece, kas bagātināta ar 

ēteriskām eļļām un dekorēta ar augiem. 

Smaržeklis. Dāvanu kastīte dekorēta ar 

kaltētiem

augiem un zīdpapīru vai dekoratīvām 

skaidām

Cena: 17,00 EUR + PVN 

Sastāvs 2

Dabiska vaska svece, kas bagātināta ar 

ēteriskām eļļām un dekorēta ar augiem. 

Divas stāvsveces iespējams pasūtīt 

dažādās krāsās.

Sērkociņi stikla pudelītē. Smaržeklis. 

Dāvanu kastīte dekorēta ar kaltētiem 

augiem un zīdpapīru vai dekoratīvām 

skaidām.

Cena: 27,30 EUR + PVN 



Ieskaties lodziņā

Kastīte ar 2 lodziņiem 
Sastāvs 1
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Dzēriens ar personalizētu etiķeti
Bezē cepumi ar riekstiem
Mājas piparkūkas

Cena: 15,00 EUR + PVN

Kastīte ar 2 lodziņiem 
Sastāvs 2
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Karamelizētie zemesrieksti
Bezē cepumi ar riekstiem
Mājas piparkūkas

Cena: 10,00 EUR + PVN

Kastīte ar 3 lodziņiem 
Sastāvs 1
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Žāvēti āboli
Mājas piparkūkas
Kraukšķīgo pupiņu MIX

Cena: 11,00 EUR + PVN

Kastīte ar 2 lodziņiem 
Sastāvs 2
Kastīte ar personalizētu  etiķeti
Dzēriens ar personalizētu etiķeti
Žāvēti āboli
Mājas piparkūkas

Cena: 17,00 EUR + PVN



Mežģīņu garšas

MĀJAS PIPARKŪKAS AR MEŽĢĪŅU RAKSTU
Piparkūkas tiek ceptas pēc no paaudzes paaudzē nodotas receptes. Pēc izņemšanas no krāsns, tās 
tiek “cakinātas” ar burvīgiem mežģīņu rakstiem.
Katra piparkūka tiks iesaiņota caurspīdīgā maisiņā vai kartona kastītē ar lodziņu.

Cena: sākot no 5,00 EUR



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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