
 

НАШУ РАЈСКУ БАШТУ!

ДОБРОДОШЛИ У



Поштовани и уважени представници државних институција, амбасада и приватних компанија,
У прилогу Вам шаљемо електронски каталог са понудом која би представљала Вас и нас код Вама 

драгих сарадника у послу и у животу. Надамо се да ћемо кроз овакав укрштај заједно обрадовати неког 
са ким смо заједно годинама уназад али и неког кога желимо да изненадимо. 

У пријатној атмосфери брезиног, храстовог, буковог и трешњиног дрвета, стакла, воска , плуте и етикета  
од фурнира са Вашим логотипом улазимо у домове наших драгих и остављамо им лепу успомену која 
ће трајати дуже од самог пријатног изненађења који са собом носи пажња поклањања. На овај начин 

се заједно захваљујемо и указујемо поштовање једни другима за успешно проведену радну годину. 
Наш рад и прегалштво свих нас у пословном етру много пута укључује и пословање ван граница наше 

земље. Потрудили смо се да Вам у понуду укључимо и могућност да се обратите пословним партнерима 
из кинеског, руског, енглеског, немачког и  арапског говорног подручја кроз сав потребни пратећи 
штампани садржај на њиховом матерњем језику, указујући тако још један вид поштовања фирми 

са којом радите а која не припада нашем говорном подручју.   



ИЗЛОЖБА ЗДРАВЉА 
 У ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДЕ

Уникатност стилског паковања 
од брезиног дрвета у 
комбинацији штампаних и 
гравурних техника на дрвету 
оставиће Ваш траг дубоко 
укорењен у свести Ваших 
коминтената са четири наша 
производа.

Састав: српски намаз, крем, ловорово и кантарионово уље



Коферче са рукохватом од канапа са великим 
фронталним простором за Вашу рекламу споља 
и са логом Ваше фирме на кашичици унутра.

Састав: крем, еликсир, ловорово и кантарионово уље



Симболика пуног бурета код 
српског домаћина увек је говорила 
много о награди природе њему 
за напоран целогодишњи дар. Та 
симболика је пресудно утицала на 
нас да кроз њу и Вама пожелимо 
ову и сваку следећу  годину успешну 
и берићетну. Прављено из шест 
једнаких  делова од два различита 
дрвета оно постаје непомерљиви 
сувенир и знак прошле и будуће 
сарадње Вас и Ваших коминтената.

Састав: буренце , природна слама 
и српски намаз



Уколико је ваша жеља да посебно 
обрадујете своје партнере са 
Блиског Истока и да им на арапском 
језику уз симболику коју носи 
за њих пирамида уручите нешто 
вансеријски пирамида је прави 
избор. Израђена од пареног 
трешњиног дрвета и са плочицама 
које су идеалне за Вашу рекламу 
или неку поруку Вама драгу , поново 
васпостављате помало изгубљене  
међукорпорацијске здраве односе 
пуне међусобног уважавања која 
добијају пун израз кроз одлуку за 
овакав поклон. 

Састав: пирамида од најквалитетније 
парене трешње и крем



Крем и еликсир у комбинацији са 
брезиним дрветом чине основу ових 
паковања. Она одсликавају почетак 
моравске школе архитектуре у нас која 
обилује лучним представама. За сада 
су ова паковања била репрезент наших 
елитних хотела када их посете стране 
делегације. Са жељом да се као некад 
понесе сувенир својој породици који у 
себи садржи парче природе и културе 
ових крајева, ова паковања чине да 
обиље радости природног шара наше 
лепе земље осунча и друге. 

Састав: крем, еликсир и паковања од брезе



Послужавник са плодовима 
наше рајске баште представља 
континуирани  избор 
најизбирљивијих укуса протокола 
и дипломатско-конзуларних 
представништва. Централно 
гравирано место на послужавнику 
и натпис на ножу-кашичици 
представља погодно место за Вашу 
рекламу која ће увек бити у употреби 
код Ваших коминтената.

Састав: Послужавник, кашичица-нож, 
ловорово уље, кантарионово уље, 

еликсир и крем



Књига-ковчежић је последња реч 
наших маштовитих дизајнера. Израђен 
од најквалитетнијег храстовог дрвета 
он у себи баштини шест производа. 
Премаз од природног ланеног уља му 
даје посебну мирисну и квалитативну  
ноту у изразу. Цела фронтална страна 
је резервисана за Ваш логотип и за 
само Вама знан кредо Ваше компаније 
или поруку коју желите да пренесете.

Састав: еликсир, крем, српски намаз, 
еликсир органик, ловорово уље и 
кнтарионово уље



Хвала Вам на указаном поверењу и прилици да радимо са Вама и за Вас.
Срдачан поздрав од породице наше рајске баште.


