
Ziemassvētku dāvanas
ar odziņu

Jūsu radošais palīgs svētkos un ikdienā!



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!



KOKA IZSTRĀDĀJUMI AR GRAVĒJUMI
Piedāvājumā dažādi koka izstrādājumi ar personalizāciju un skaistu 

iesaiņojumu.
/ozolkoka vai bērza pulksteņi, paplātes, kastes, grāmatzīmes, atslēgu 

piekariņi, magnēti, ielūgumi, apsveikuma kartiņas u.c./

LATVIJAS LAUKOS RAŽOTI GARDUMI JŪSU SVĒTKU GALDAM

MĀJAS PIPARKŪKAS
Pēc no paaudzes uz paaudzi mantotas receptes mājās gatavotas 

piparkūkas tiks personalizētas pēc Jūsu vēlmēm - pilnkrāsu druka ar 
gardām krāsām uz cukurpapīra, ar roku rakstīts novēlējums vai zīmēts 

simbols, mežģīņu zīmējums, novēlējums, kas paslēpies 
piparkūkas sirsniņā u.c.

PLAŠS KOKA KASTĪŠU PIEDĀVĀJUMS
Ikvienu dāvanu, kas tiks iesaiņota koka kastītē ar gravējumu, novērtēs 
Jūsu klienti, darbinieki, partneri. Kastīte būs noderīga arī pēc svētkiem 

un gravējums uz tās ik dienu atgādinās par Jūsu uzņēmumu.
Ar kastīšu piedāvājumu iespējams iepazīties mūsu mājas lapā 

www.zemenitessniega.com

1001 DĀVANU IESAIŅOŠANAS UN PERSONALIZĀCIJAS IESPĒJAS 

Mums rūp Jūsu dāvanas, tādēļ īpaši piedomājam pie katra produkta 
iesaiņojuma un noformējuma. 

Labprāt realizēsim arī Jūsu spārnotās iedejas!

kā arī pieneņu vīns vai upeņu karstvīns pārsteigs ikvienu.

Produkti, kas ikdienas steigā tiek piemirsti - svētki ir īstais laiks, lai tos 
celtu galdā. Piparkūku marmelāde, briežu gaļas desas, cidoniju 

sukādes, marinēti gurķīši, smiltsērkšķu cepumi, burkānu vai biešu čipsi, 

PLĀNOTĀJI UN PIEZĪMJU BLOKI KOKA VĀKOS

Piezīmju bloks koka vākos ar Jūsu izvēlētu uzmundrinošo tekstu vai 
Jūsu uzņēmuma logo būs lieliska dāvana klientiem, sadarbības 

partneriem un darbiniekiem. Piezīmju bloka vāks viscaur ir veidots no 
koka, vākus ir iespējams papildināt ar krāsainu mākslīgās vai dabiskās 

ādas eņģi.



Lo
go

2021. gada plānotāji

izturīgos koka vākos ar gravējumu

Plānotāja vāks viscaur ir veidots no koka, pat locījuma vietā ir koka eņģe, kas saglabās savu izturību arī gada 
noslēgumā. 
Gravējums. Uz vāka tiks veikts gravējums, kā dizainu izveidosim pēc Jūsu vēlmēm bez papildus samaksas.
Plānotāja izmērs ir 153x210 mm /A5/.
Dāvanas iesaiņojums. Katrs plānotājs tiks iesaiņots kartona kastītē ar caurspīdīgu vāciņu, kas tiks apsieta ar 
Jūsu izvēlētas krāsas lentīti.
Plānotāja iekšlapās būs viena diena lappusē, trīs valodās (latviešu, angļu, krievu), stūru perforācija, Latvijas 
karte pēclapā.

€ 20,00 € 19,50 € 17,70

1-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 15,05
Cena:



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



TRĪS BRIEŽI
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Žāvēti āboli
Svētku piparkūkas
Bezē cepumi
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņiem. Kaste tiek 
personalizēta ar uzlīmi, tās dizains veidots pēc Jūsu vēlmēm. 
Kastīte dekorēta ar krāsainu lentīti.

Cena:

ZAĻĀ DZĪVE
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Svētku piparkūkas
Bezē cepumi
Kraukšķīgo pupiņu MIX
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņiem. Kastīte 
dekorēta ar krāsainu lentīti.

Cena: 

VASARAS SAJŪTAS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Aromātiska dabīgā svece /pēc izvēles
Auksti kaltētas zemenes baltajā šokolādē
Piecu ogu trifeles
Dzēriens pēc izvēles
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņu, kas pildīta ar 
koka skaidām, noformēta ar izvēlētas krāsas lentīti.

Cena:

€ 14,00 € 13,63 € 13,37 € 12,76

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 12,21

€ 12,70 € 12,30 € 12,07 € 11,52

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 11,02

€ 34,80 € 33,76 € 33,12 € 31,61

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 30,24



PĀRSTEIGUMS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Lielā piparkūka ar Jūsu izvēlētu dekoru /uzrakstu, mežģīni 
u.c./, kur tās sirsniņā ir paslēpies vēstījums tā saņēmējam.
Koka grāmatzīme ar personalizētu gravējumu
Mazais tējas maisiņš
Svētku dabiskā aromātiskā svece
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņu, kas pildīta ar 
koka skaidām, egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.

Cena:  

ZEMEŅU LAUKS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Marcipāna zemene
Dzēriens pēc izvēles
Piecu ogu trifeles
Auksti kaltētas zemenes baltajā šokolādē
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņiem. Kastīte 
dekorēta ar krāsainu lentīti.

Cena:

SALDMIŅŠ
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Svētku piparkūkas
Bezē cepumi
Dzēriens pēc izvēles ar personalizētu etiķeti
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņiem. Kaste tiek 
personalizēta ar uzlīmi, kā dizains izveidots pēc Jūsu vēlmēm. 
Kastīte dekorēta ar krāsainu lentīti.

Cena: 

€ 23,00 € 22,37 € 21,94 € 20,95

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 20,03

€ 21,60 € 20,97 € 20,57 € 19,64

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 18,78

€ 44,30 € 42,99 € 42,17 € 40,25

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 38,50



ZIEMAS VAKARIEM
Dāvanas sastāvā ietilpst:
“Piebalgas porcelāna fabrika” adītā tējas krūze
“Lauku tējas” tēja
Personalizēta piparkūka
“Piebalgas medus” dažādu ziedu medus
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņu, kas pildīta ar 
koka skaidām, egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.

Cena: 

SVĒTKU TORNĪŠI
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Dzēriens pēc izvēles
Stabiņos izkrārtotas “Laima” piparkūkas
Personalizēta koka etiķete/eglītes dekors
Sastāvs tiek iesaiņots kartona kastītē ar lodziņu, kas pildīta ar 
koka skaidām, egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.

Cena: 

ZIEMASSVĒTKU GARŠAS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Dzēriens pēc izvēles
Dzērveņu  sukādes 
Svētku piparkūkas
Sastāvs tiek iesaiņots koka kastītē, kas pildīta ar koka skaidām, 
egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.
Uz kastes iespējams veikt gravējumu.

Cena: 

€ 43,00 € 41,78 € 40,99 € 39,13

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 37,42

€ 22,20 € 21,50 € 21,09 € 20,13

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 19,25

€ 33,60 € 32,59 € 31,97 € 30,52

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 29,19



GARDUMU GROZS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Dzēriens pēc izvēles
Kraukšķīgo pupu MIX
Dzērveņu sukādes
Žāvēti āboli
“Piebalgas medus” dažādu ziedu medus
Ziemassvētku karamele
Svētku piparkūkas
“Lauku tējas” aromātiskā tēja
Sastāvs tiek iesaiņots koka grozā, kas pildīts ar koka skaidām, 
egles zariņu, čiekuriem. Groza priekšpusē iespējams veikt 
gravējumu.

Cena: 

PIE TĒJAS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Svētku piparkūkas, 150 g
“Lauku tējas” aromātiskā tēja
“Piebalgas medus” dažādu ziedu medus
Koka etiķete/eglītes dekors “Sniegpārsliņa”
Sastāvs tiek iesaiņots koka kastītē, kas pildīta ar koka skaidām, 
egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.

Cena: 

MĀJAS SAJŪTA
Dāvanas sastāvā ietilpst:
Piecas aromātiskās dabiskās sveces /pēc izvēles/
“Lauku tējas” aromātiskā tēja
Sastāvs tiek iesaiņots koka kastē, kas pildīta ar meža sūnām vai 
koka skaidām, čiekuriem.

Cena:                                                /gravējums iekļauts cenā/

€ 42,70 € 41,37 € 40,58 € 38,73

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 37,05

/gravējums iekļauts cenā/
€ 37,50 € 36,35 € 35,66 € 34,04

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 32,56

€ 106,00 € 102,60 € 100,65 € 96,07

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 91,89



DABAS PIESKĀRIENS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
“Apimi” roku krēms ar medu
“Apimi” lūpu balzāms
“Piebalgas medus” dažādu ziedu medus
Sastāvs tiek iesaiņots koka kastītē, kas pildīta ar meža sūnām vai koka 
skaidām, egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām. Uz kastītes 
vāka iespējams veikt gravējumu.

Cena:                                                       /gravējums iekļauts cenā/

PAVARDA SILTUMS
Dāvanas sastāvā ietilpst:
2 aromātiskās dabiskās sveces /pēc izvēles/
Mazais tējas maisiņš
Medus karotīte
“Piebalgas medus” dažādu ziedu medus
Personalizēta piparkūka
“Piebalgas porcelāna fabrika” adītā tējas krūze
Sastāvs tiek iesaiņots koka kastītē, kas pildīta ar meža sūnām vai 
koka skaidām, egles zariņu, čiekuriem un kanēļa standziņām.

Cena:                                                      /gravējums iekļauts cenā/

SAJŪTU TĒJAS KOMPLEKTS
9 augus veseluma atbalstam, 9 augi tie ir - simtiem tēju maisījumu, 
mierpilnā atmosfērā pavadīts laiks, lai dzimtu jaunas idejas un 
vairotos enerģija to realizēšanai. Process ir kā meditācija, savas 
būtības sajušana, lai ļautos augu sniegtajam atbalstam. 
Komplektā ietilpst:
- deviņi augi stikla burciņās: kumelītes, kliņģerītes, žavēti āboli, 
žāvētas upenes, piparmētras, raudenes, vīgriezes, meža aveņu 
laksti, fermentētas ugunspuķes.
- detalizēts apraksts, kā veidot sajūtu tēju.
Uz kastītes tiks veikts gravējums ar Jūsu logo.

Cena:

€ 90.00 € 88,08 € 86,40 € 82,47

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 78,89 

€ 31,90 € 30,91 € 30,33 € 28,95

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 27,69

€ 47,50 € 45,82 € 44,99 € 42,90

līdz 
10 gab.

10-30 
gab.

100 un 
vairāk gab.

30-50 
gab.

50-100 
gab.

€ 41,03



OZOLKOKA PULKSTENIS AR GRAVĒJUMU
Ozols ir varenības un spēka simbols, tādēļ arī šī materiāla 
pulkstenis būs īpaša vērtība, kas turpmāk daiļos Jūsu dāvanas 
saņēmēja interjeru.
Kopā ar Jums izveidosim pulksteņa gravējuma dizainu, 
iekļaujot Jūsu logo, kādu spēcinošu tekstu vai atraktīvu 
simbolu.
Pulksteņa diametrs ir 29 cm, tas tiek iesaiņots gaumīgā 
kartona kastītē, kas pildīta ar gaišām koka skaidām un svētku 
dekoriem. Kaste no ārpuses tiks noformēta ar Jūsu vēlamās 
krāsas lentīti.

Cena: 45,00 EUR /pasūtījumiem virs 10 gab. piedāvājam atlaides/

KOKA GRĀMATZĪME AR GRAVĒJUMU
Koka grāmatzīme ar gravējumu ir ļoti iecienīta dāvana 
dažādos dzīves notikumos, lielisks suvenīrs dažādos 
pasākumos un mazais “paldies” ikvienam.
Grāmatzīmes izmērs ir 18x5 cm, tā tiks iesaiņota glītā kartona 
kastītē un dekorēta ar tautisku lentīti.
Gravējuma dizains tiks izveidots pēc Jūsu vēlmēm, katra 
grāmatzīmīte var tikt personalizēta ar tās saņēmēja vārdu. 

Cena: 6,00 EUR /pasūtījumiem virs 50 gab. piedāvājam atlaides/

KOKA LAIMES, NAUDAS VAI VEIKSMES POGA
Ikviens, kuram uzdāvināsiet šo pogu, to novērtēs. Pogas 
dizainu un tekstu iespējams pielāgot Jūsu vēlmēm. Katru 
pogu iespējams arī personalizēt ar saņēmēja vārdu.
Pogas tiks iesaiņotas baltā vai brūnā kastītē.

Cena: 6,00 EUR /pasūtījumiem virs 50 gab. piedāvājam atlaides/



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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