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Ние помагаме на колкото може повече хора по 
света да направят близките си щастливи, 

предоставяйки им възможност да създадат свой 
собствен уникален подарък. Нашата цел е да 

сътворим желания от вас подарък, такъв какъвто 
си го представяте, да го доставим и най-вече да 
видим Вашите усмивки. В момента активно 

растем, основните пазари, в които работим за 
разпознаваемост на бранда са: България, Гърция и 

Румъния.

За нас



Какво предлагаме?

Определяне на бюджет
Като изключим богатата гама от 
готови подаръчни кутии,ние може 

да изработим модел, изцяло 
съобразен с Вашия бюджет и 
избраното от вас съдържание.

 Всеки един продукт може да бъде 
заменен с друг по Ваше желание.
Всяко съдържание в подаръчните 

кутии може да бъде 
персонализирано.

Избор на съдържание

Обработка

Доставка
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Етапи



Подаръчна кутия - 1

       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Шоколад - Lindt 

Ягоди с бял шоколад - Rois 

Кафе Davidoff 

Просеко Bottega - 200ml. 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя. 



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Бисквити 

Чаша с капак  

Кафе Davidoff

Подаръчна кутия - 2

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони - Lindor Blanc 

Немски коледни курабий- Bahlsen 

Шоколадов бар - Lindt 

Шоколад - Lindt 

Ароматна коледна свещ - елха

Подаръчна кутия - 3

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Шоколадови бонбони Lindt Swiss Thins 

Пенливо вино - Freixenet - 200ml. 

Коледна свещ - елха 

Подаръчна кутия - 4  

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Чай – Twinings - Earl Grey 

Tермос чаша - картон 

Тефтер 

Ароматна свещ 

Шоколад – Rioba 

Oreo 

Подаръчна кутия - 5 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бутилка уиски Jameson Black Barrel  

Шоколадови бонбони – Lindt Luxury 

Шоколад – Lindt Swiss Chocolate 

Луксозно разтворимо кафе – Davidoff 

Ядки – Kronos Premium 

Течен шоколад – Caffarel 

Шоколадова свещ – елха 

Шоколад – Lindt Orange 

Подаръчна кутия - 6 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



Подаръчна кутия - 7  
       

                         Съдържа: 

Коледна чаша 

Тефтер /брандиране/ 

Химикалка /брандиране/ 

Бисквити 

Шоколад  Merci 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Шоколад - Lindt 

Ядки Vital MIX - Rois 

Просеко Bottega - 200ml. 

Подаръчна кутия - 8  

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бутилка червено вино – Quantum 

Шоколадови бонобони – Lindt 

Шоколадови пури – Caprice 

Шоколадов бар -Lind 

Шоколад – Lindt 

Коледна свещ – елха 

Подаръчна кутия - 9 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Бисквити 

Ahmad tea - чай в метална кутия 

Кафе Davidoff

Подаръчна кутия - 10 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



             Съдържа: 

 Baileys – 200ml. 

 Шоколад Baileys - солен карамел 

 Ароматна коледна свещ 

 Baileys - Шоколадови бонбони 

Подаръчна кутия - 11 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бисквити Loackers Tortina 

Шоколад - Lindt 

Ягоди с бял шоколад - Rois 

Tobleron 

Просеко Bottega - 200ml. 

Коледна свещ 

Подаръчна кутия - 12

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

 Тефтер 

 Термос-чаша 

 Разтворимо кафе  – Davidoff 

 Луксозен чай – Ahmad tea 

 Коледна ароматна свещ 

 Шоколад – Rioba 

Подаръчна кутия - 13 
 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



Подаръчна кутия - 14 
 

       
                         Съдържа: 

Бонбони - Lindor Blanc 

Шоколадови пури – Caprice 

Коледна чаша 

Ароматна коледна свещ - елха

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Шоколад - Lindt 

Ягоди с бял шоколад - Rois 

Moët & Chandon - 200ml. 

Подаръчна кутия - 15 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Чаша – I’m the BOSS 

Ядки 

Парфюм / по избор / 

Тефтер 

Подаръчна кутия - 16 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бутилка бяло вино – Villa Maria -750ml 

Шоколадови бонбони – Lindt Luxury 

Шоколад – Lindt Swiss Chocolate 

Луксозно разтворимо кафе – Davidoff 

Шоколад – Lindt  

Шоколадови бонбони – Lindor 

Шоколадово мече – Lindt 

Подаръчна кутия - 17 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



Подаръчна кутия - 18 

       
                         Съдържа: 

Коледна чаша 

Бисквити 

Шоколад  Merci 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя. 



       
                         Съдържа: 

Шоколадови бонбони - Lindt 

Tobleron 

Просеко Bottega - 200ml. 

Подаръчна кутия - 19 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



             Съдържа: 

Тефтер 

Кафе Davidoff 

Бонбони – Fererro Rocher 

Ядки – Kronos 

Бадеми – Kronos

Подаръчна кутия - 20 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



             Съдържа: 

 Baileys – 200ml. 

 Шоколад Baileys 

 Baileys бонбони 

 Mini Baileys – 0,050ml 

 Baileys - Шоколадов бар 

Подаръчна кутия - 21 
 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



Подаръчна кутия - 22 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.

       
                         Съдържа: 

Шоколад – Lindt Swiss Chocolate 

Уиски - The Glenlivet -12years 

Бонбони - Lindt 

Шоколадови бонбони - Lindor 



       
                         Съдържа: 

Уиски Jack Daniels - 700мл 

Чаша 

Ядки 

Бадеми 

Шоколадови фастъци 

Подаръчна кутия - 23 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Коледна свещ  

 Тефтер 

 Чаша с капак 

 Разтворимо кафе  – Davidoff 

 Луксозен чай – Ahmad tea 

 Коледна ароматна свещ 

 Луксозен шоколад – Rioba 

Подаръчна кутия - 24 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Просеко – Bottega – 750мл 

Шоколадови бонбони – Lindt Swiss Luxury 

Шоколад – Lindt Swiss Chocolate 

Луксозно разтворимо кафе – Davidoff 

Шоколад – Lindt Orange 

Коледни бисквити 

Ядки – Kronos Premium 

Подаръчна кутия - 25 
 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Немски коледни курабий- Bahlsen 

Ahmad tea - чай в метална кутия 

Кафе Davidoff 

Шоколад - Lindt 

Ароматна коледна свещ - елха

Подаръчна кутия - 26 
 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

 Glenfiddich 12 – 700мл. 

 Шоколадови бонбони - After eight 

 Бадеми 

  Кашу 

 Ядки 

Подаръчна кутия - 27 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Шоколадови бонбони Lindt Swiss Thins 

Просеко Bottega - 200ml. 

Коледна свещ - елха 

Подаръчна кутия - 28 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



       
                         Съдържа: 

Бонбони Ferrero Rocher 

Бисквити 

Чаша  

Кафе Davidoff

Подаръчна кутия - 29 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.



Подаръчна кутия - 30 

*Всеки един продукт във тази кутия, може да бъде заменен. 
*Цената на подаръчната кутия зависи от броя.

       
                         Съдържа: 

Пенливо вино Белини Чиприани 

Шоколад – Lindt Swiss Chocolate 

Бонбони - Lindt 

Шоколадови бонбони - Lindor



Класическа кутия

Класическият подарък е свързан
с подаряването на неща, които хората 
наистина ще използват добре, дори в 

работна среда.
Подаръчна кутия включва персонализирана 
брандирана унисекс тениска, брандирана 
бутилка, тефтер, минималистична мека 
писалка и щанцовани стикери сред други 

забавни аксесоари.



Тех кутия

Тех пакета е идеален за всеки, който иска да 
остане включен. Този асортимент от 

професионални аксесоари включва кабел за 
зареждане, външна батерия, Bluetooth тракер, 

слушалки и други принадлежности. 
Най-добрата част от този подбран подарък е, 
че това не е супер висока технология, която 
само компютърните програмисти ще намерят 
за полезна – това е вид оборудване, което всеки 

човек може да използва!



Предлагаме брандиране върху богата 
гама от рекламни аксесоари.
Бутилки,чаши,тефтери, 

ключодържатели, чанти,запалки, офис 
сувенири и т.н.

Брандиране



Как изглеждат 
подърчните ни 
кутии отвън ?

Това е изцяло ваш избор.



ТЕАМ

Милица НелиМариана
Marketing ManagerCreative Manager Quality Manager 

Станимир
Sales Manager



Ако не успяхте да намерите 
това,което търсите, моля 

свържете се с нас!

info@thegiftbox.bg
+359 988 843 218

thegiftbox.bg



Благодарим Ви!

thegiftbox.bg thegiftbox.bggift_boxn


