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 תוכן עניינים 

 

    ר...כישנ קצת –הקדמה עלינו 

 

 

 תורמים לקהילה -דוגלים בנתינה 

 

רק  לפעמים המתנה היא  –מיתוג 

 תירוץ... 

 
 

 על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג 

 

מארזי יינות, מעדני גורמה, שמני  

 זית, שוקולדים ועוד דברים טובים 

 

   מארזי מתנה 

 

 מקררי יין 
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 2022 ב"שפ הת קטלוג מתנות פסח  
 

 . 2022  בהתשפ" פסח לעסקים   אולגיפטס לקטלוג המתנות של  ברוכים הבאים

מתנות מקוריות ומארזי שי חדשים במבחר   מבחר גדול של פעם, ומכיל הקטלוג השנה עשיר ומגוון מאי

כל המוצרים לקטלוג נבחרו תוך הקפדה רבה על איכות, עיצוב המארז והובלה  .תקציבים ותחומי עניין

 נוחה ללקוח.  

 

 קונים בטוח 

 מקפידה על כל הנחיות הריחוק וההיגיינה בעבודה בצל קורונה, חברתנו

 .יים לבתי העובדים והלקוחותשלוחים הפרטנמהאריזות וה מיוחד על תחום בדגש 

 
 

 בוחרים אולגיפטס בגלל: 

 אנו מתמחים ביבוא ושיווק מארזי מתנה וחבילות שי   - המומחיות 

 לנו מגוון מוצרים רחב ומקורי באיכות ללא פשרות - המבחר 

 מבחר מתנות איכותיות במחירים מצוינים  –המחירים  

 נות המושלמים לצרכים היחודיים שלכם להתאמת הפתרו קצועי ואישישירות אדיב, מ –השירות  

 

 לחגים, בכל רחבי הארץ אנו מספקים מדי שנה עשרות אלפי מארזי שי 

 

 נשמח לייעץ לכם בבחירת המתנה שתעשה לכם וללקוחותיכם את החג, ולתת לכם רעיונות מקוריים 

 נוספים למתנות בכל תקציב, ובמחירים מצוינים. 

 

 בברכה,

 AllGiftsצוות 

 אז"ת חולון. 34החופר 

 03-9416053טל':     

 sales@allgifts.co.ilמייל: 

 www.Allgifts.co.ilאתר: 

 

 

 המתנה המושלמת בשבילכם 

 הנחות על כמויות גדולות.  

 המוצרים )בתשלום נוסף( ה על גבי רוברסיף לוגו חבניתן להו 

 

    www.Allgifts.co.il: את כל המוצרים שלנו תמצאו באתר

 . 03-9416053/4טלפון , אז"ת חולון 34להתרשם מהמוצרים באולם התצוגה החופר ניתן 
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 דוגלים בנתינה ותורמים לקהילה

 

 לקהילה  עושים טוב - םם את העובדימשמחי

מ, רואים חשיבות רבה בתרומה לקהילה. מאז  "לצד פעילותינו העסקית, אנו בחברת אולגיפטס יבוא ושיווק בע

מקפידה החברה לתרום לקהילה באמצעות שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתהליך אריזת  , הקמתה

   . המוצרים

 

 תרומה לקהילה: מתנות שעושות טוב

כולל עובדים עם צרכים מיוחדים המתנסים לראשונה בעבודה  זה שלנומצוות הארי תלפחות מחצי

 .מחוץ למפעל מוגן בחברת אולגיפטס בסביבה תומכת הכוללת חניכה אישית וליווי אישי

 . י עובדים עם צרכים מיוחדים"כרטיסי ברכה עם ציון שנארזו ע ג המארזים יצורפו"ע 

גם תרומה לעמותת  על העבודה  מעבר לתשלום   רכות כוללים מארזי שווים הנכללים בע 

 .שווים שמוקצית לפעילות רווחה לעובדים במהלך השנה

 

 עמותת שווים 

במטרה להקים ולנהל מפעלים  , 1985עמותת שווים הוקמה בשנת 

מוגנים עבור ציבור נפגעי הנפש בישראל בכדי לתת מענה לאלה  

פוסי  ניית דקתוך ה, ופשישאינם יכולים להיקלט בשוק העבודה הח

התנהגות נורמטיביים הנדרשים במקום עבודה כחלק מהתהליך  

מפעלים   8עם , כיום שווים היא העמותה הגדולה בתחום זה. השיקומי

 . משתקמים 600-ברחבי הארץ וכ
 

 בזכותכם הם שווים עם חיוכים 

ים  פשרו לנו בשנאסות מכירתם  הכנ . אנו מודים לכל לקוחותינו שרכשו את מארזי עמותת שווים במהלך השנה

 . האחרונות להעניק לעובדי שווים מסניף חולון, איתו אנחנו עובדים, ימי כיף. ועל כך יעידו התמונות המקסימות

 2013קיץ  -  2000בילוי והנאה בפארק המים ימית  ,יום של כיף

        
 2014קיץ   -בירושלים  ,יום כיף
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 אתם קונים והם נהנים
 2015קיץ   – ק יזרעאלמ טיול בע    

    
 2016אביב  – טיול לצפון

     
 2017 אביב –טיול לצפון 

    
 2019טיול לחוות החופש 

         
  

 בעזרתכם נוכל גם השנה להמשיך לעזור ולתרום

   .לאנשים מיוחדים אלו

    ד על תרומה לקהילה ועל עמותת שווים באתר שלנו...וע
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 לפעמים המתנה היא רק תירוץ... –מיתוג 

 

 מאות קטנות:אנחנו מתמחים במיתוג המתנות לחג בצורה אסטתית, יעילה, מהירה ובעלות נוחה. מספר דוג

 

 
 מיתוג עיטופים לחג 

 

   
 מיתוג מארז קרטון  מיתוג מארז עץ מיתוג צנצנת נשיקות 

 

   

 מיתוג כרטיס ברכה מיתוג גלילים ליין מיתוג טבלת שוקולד 

 

 

 

 התקשרו או שלחו לנו מייל ונראה לכם כיצד להוסיף את הלוגו והמסר שלכם על המתנות לראש השנה.
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 ולבים בקטלוג שרי המזון המעל מוצ
 

. את המוצרים  , משק פתורה'המעדניה'אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים, הממרחים והיינות של: 

 שלנו תוכלו למצוא רק במעדניות הבוטיק, ובחנויות נבחרות, והם אינם נמכרים בסופרים וברשתות.

 

 
 

 הכל מתחיל בחומר הגלם 

מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו   'מעדניה'הטחינה של ה 

, השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה.  באתיופיה

ומעלה את  , אשר את משביח את איכות גרעין השומשום

זרעי השומשום  , לאחר מכן. ערכי הוויטמינים והמינרלים בו

 . ישה קרהן ריחיים בכבבונטחנים בא  מיובשים

 

 
 

מאגד מבחר מעדני מזון עילית ,  מותג של טעמים, המעדניה

עם הקפדה על ,  בסדרות קטנות, ביתיות המיוצרים בטכניקות

המתכונים .  חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת

 . שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריא

חומרים  טבעיים, ללא   ויים רכיביםשלנו, עש מעדני הפרי

 משמרים. ללא תוספות סוכר 

 

 
 

מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים   סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים

הענבים  .שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע

 ופלו בקפידהגודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וט 

 . רבה
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 מארזי יינות, מעדני גורמה, עוגיות, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים 
 מארזים מכל טוב הארץ 

 

 
 AG2065 מתוק מארז אביב

עם   גורמה ישראלי' ללא תוספת סוכר, מארז עמותת שווים-פרי של 'המעדניה 100% -, מעדן )ללא עיטוף(  יין לבחירה

   .במארז חגיגי , לפסח )ניתנת למיתוג בתוספת תשלום( הגדהו  חרוסתת או י יטורה איכותקונפ  ,פרלינים

           ₪ ברקן ריזרב 121           ₪ ברקן     76             מרלו₪ יהונתן קברנה   71

 ₪   6תוספת של -עיטוף הבקבוק 

   

 AG1250                מארז שמן הזית     AG2207                   מארז דיינו         AG2826                טעמי אביב     

פתורה  יין לבחירה, שמן זית בוטיק 

מ"ל, מארז עמותת שווים   300בפח 

והגדה  , מפצח אגוזיםשוקולדעם 

 במארז חגיגי 

  מארזטחינה אתיופית,  יין לבחירה,  

או   וחרוסתשוקולד  עמותת שווים עם

 , במארז לחג. קונפיטורה

פרי ללא  100% - ןמעד ריבת ה, יין לבחיר 

  300תוספת סוכר, שמן זית כתית מעולה 

פותחן יין    ,קונפיטורה חרוסת או, מ"ל

 כנפיים. 

 ₪ ברקן 85        ₪ יהונתן   80

  ריזרבברקן ₪  130

 

 

 ₪ ברקן 78     ₪ יהונתן   73

 ריזרב ברקן ₪  123

 

 

 

₪ ברקן 100      ₪ יהונתן   95  

ריזרבברקן ₪   145   
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 AG1026 עם תיק ויין  עה בניםארב מארז

    .גר' 120ריבות של  4מארז ארבעה בנים עם  ,יין לבחירה -ושימושי  מקורי, טעים, מארז מקסים

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום.ארוז עם תיק גב שימושי בצלופן. 

 ₪ ברקן ריזרב  ₪141 ברקן             96      ₪ יהונתן קברנה סוביניון    91

  

 
   AG2002-2 ים ויין נרז ארבעה ב אמ

  – וטעים ומקורימתנה מקסימה, שילוב 

    גר'. 120המכיל: קונפיטורת תות שדה, קונפיטורת פירות יער, חרוסת וסילאן   ומארז מההגדות  בשקית נייר מהודרתיין 

 ע בשני חלקים: מארז ריבות ויין בשקית נייר( )מגי ניתן למיתוג בתוספת תשלום. 

 ₪ ברקן ריזרב  112            ₪ ברקן  67ון        יניב סותן קברנה ₪ יהונ  62
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   AG1016 חגיגת פסח 

שמן זית בוטיק גר',   120ריבות של  4, מארז ארבעה בנים עם )ללא עיטוף(  מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 במארז עם ידית נשיאה.   ,עם שוקולד ם, מארז עמותת שווימ"ל, ממרח טפנד זיתים 300כתית מעולה פתורה 

 ₪   6תוספת של -עיטוף הבקבוק      ₪ ברקן ריזרב  ₪167 ברקן          ₪122 יהונתן          117

 

 
  AG2048   שמחה רבה מארז 

עדן  ת מ ריב , מ"ל 300שמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה , )ללא עיטוף(  יכותי לבחירהמארז מהודר וחגיגי הכולל: יין א

 . הניתן למיתוג בתוספת תשלום  במארז עם ידית נשיאהית והגדה,  פרי איכות 100%

 ₪ ברקן ריזרב   ₪126 ברקן         ₪81 יהונתן            76

 ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק 
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   AG2090   שלושה מי יודעמארז 

בתוספת  חגיגי הניתן למיתוג, במארז דניהעולה בלנד המ זוג יינות לבחירה ושמן זית כתית מעמארז מהודר וחגיגי הכולל: 

 .  תשלום

 ₪ ברקן ריזרב   ₪192 ברקן        ₪102 יהונתן            92

 ₪  12תוספת של   – בקבוקי הייןעיטוף 

 

 

 
   AG2091 שבטיא  מארז 

ריבת מעדן  , מ"ל 300טיק פתורה שמן זית כתית מעולה של בו , )ללא עיטוף(  מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 במארז עם ידית נשיאה. הגדה, פקקים ליין ו  2עם  גר', טחינה אתיופית, משאבת ואקום 120, חרוסת פרי איכותית 100%

 ₪ ברקן ריזרב   ₪169 ברקן          124       ₪ יהונתן   119

 ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק 
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  AG2280     מארז ממרחים מתוקים 

 במארז עם ידית הניתן למיתוג בתוספת תשלום. .  חרוסת, קונפיטורה וממרח טפנד זיתים, )ללא עיטוף(  הר יין לבחי

 ₪ ברקן ריזרב  114     ₪ ברקן או למברוסקו  69      ₪ יהונתן   64

    ₪ 6 תוספת של - עיטוף הבקבוק

 

 
   AG2080 וכוסות עם שוקולד  ייןמארז 

או   וחרוסתמארז של עמותת שווים עם פרלינים , זוג כוסות יין, )ללא עיטוף(  ותי לבחירהכמארז מהודר וחגיגי הכולל: יין אי

 דית נשיאה.  במארז עם י, קונפיטורה

 ₪ ברקן ריזרב   ₪122 ברקן         ₪77 יהונתן            72

 ₪  6תוספת של  – עיטוף הבקבוק
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 AG2081 כוכביא מארז 

  4מארז ארבעה בנים עם , מארז של עמותת שווים עם פרלינים, )ללא עיטוף(  ותי לבחירהכמארז מהודר וחגיגי הכולל: יין אי

 במארז עם ידית נשיאה.  , לפסח והגדה גר' 120ריבות של 

 רקן ריזרב ₪ ב  ₪132 ברקן         ₪87 יהונתן            82

 ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק 

 

 
   AG2049  אביב הגיע

מארז , או ריבה חרוסתמ"ל,  300מעולה של בוטיק פתורה  שמן זית כתיתרה, חיכולל: יין איכותי לבמארז מהודר וחגיגי ה

 במארז עם ידית נשיאה.  ותת שווים,  שוקולד של עמ

   ₪  6תוספת של  עיטוף  ₪ ברקן ריזרב  ₪147 ברקן        ₪102 יהונתן            97
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 AG1268 פינוקים בצידניתמארז 

לה מזן אתיופי,  פרי, טחינה מעו 100%ריבת מעדן  הכולל: צידנית מתקפלת עם ידיות אלומיניום ושמירת חום קור, מארז כייפי

 מפצח אגוזים, אגוזים , או קונפיטורה חרוסת, ממרח טפנד זיתי קלמטהקולד לפסח, שו פרלינימארז עמותת שווים עם 

 ם. שונה מהתמונה( ולה לפי הפירוט הרשו)התכ  .באריזת צלופן חגיגיתבתפזורת,  

119 ₪   
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  AG0012      ומעדניםמארז זוג יינות 

פרי ללא תוספת סוכר במארז מקסים עם  100%וריבת מעדן  חודיתיזיתים יווניים מעולים באריזת ואקום י , זוג יינות לבחירה 

 ידית נשיאה. 

 קן ריזרב ₪ בר ₪185 ברקן         95          ₪ יהונתן   85

 

 
 AG1216 יין וכוסות ומעדניםמארז 

 במארז חגיגי.   קונפיטורה,חרוסת ו , זוג כוסות איכותיות, א עיטוף( )לל יין לבחירה

 ₪. 40שדרוג לכוסות קריסטל:   פחות ₪ 50: במארז קרטון 

 יזרב ₪ ברקן ר  175           ₪ ברקן או למברוסקו 140           ₪ יהונתן קברנה סוביניון  135

 ₪  6תוספת של -עיטוף הבקבוק 
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 AG2640-1 מארז קול הטבע לפסח

  –כתית מעולה טחינה אתיופית מלאה איכותית, שמן זית  ס"מ( הניתן למיתוג בתוספת תשלום, 8*8עציץ קטן לבחירה)כ 

 ומקסים.  אביביבמארז ללא תוספת סוכר,   100%, מעדן ריבה עדניהבלנד המ 

 לאקי במבוק ₪   99

  השפע₪ עץ האושר/ 110
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   AG2232 מארז קאווה  

 יגי הכולל: יין לבחירה פותחן יין, זוג כוסות שמפניירה,  מארז מהודר וחג 

 זוג כוסות שמפנייה ופרלינים של שוקולד. 

 ₪ למברוסקו  135        ₪ יהונתן   130

 ₪ ברקן ריזרב  180
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 AG1024-1 סלסילת פיקניק כמו פעם לפסח

טחינה אתיופית ,  ממרח טפנד זיתי קלמטה, באריזת ואקום זיתים יווניים מעוליםן הברגה איכותי ליין, יינות לבחירה, פותח זוג

 )תכולה לפי הרשום( ו מקסימה וייחודית.פרי, מארז עמותת שווים עם פרלינים, בסלסילת רטר  100%, ריבת מעדן מלאה

 ₪ למברוסקו  222        ₪ יהונתן   212

 ברקן ריזרב  ₪  312

 

 

 
 AG1025-1 ארגז של דברים משובחים לפסח 

זיתים יווניים מעולים  מ"ל,  750כתית מעולה  –יינות לבחירה, פותחן הברגה איכותי ליין, שמן זית של בוטיק פתורה  זוג

,  גר' 120ריבות  4עם  "ארבעה בנים"מ"ל, מארז  350טחינה אתיופית מלאה, דבש טהור של בוטיק פתורה  ,םבאריזת ואקו

 . )תכולה לפי הרשום( רשים. פרי ללא תוספת סוכר. ארוז בארגז עץ מ 100% מעדן

 ₪ למברוסקו  326        ₪ יהונתן   316

 ₪ ברקן ריזרב  416
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  AG2406-1                                          פיין גורמה     AG2406                                                    ארגז טעמים לפסח

   ,פרי 100%ורמה זוג קונפיטורות ג , יין

בארגז עץ  , שוקולד פרלינים של עמותת שוויםזוג מארזי 

 . ניתן למתג את הארגז .דמוי ארגז תפוזים של פעם -מהודר

טחינה מעולה משומשום , פרי  100%קונפיטורות גורמה  זוג

,  שווים לד פרלינים של עמותתשוקוזוג מארזי , מזן אתיופי

דמוי ארגז תפוזים של מהודר  בארגז עץ , חרוסת וקונפיטרה

. ניתן למתג את הארגז .פעם  

₪ ברקן 120       ₪ יהונתן 115  

 שמן זית כתית מעולה  136₪

133  ₪  
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 AG2449                                                           גלעד    

 צידנית עם כלים 

 ברביקיו. ניתן למתג בלוגו החברה בתוספת תשלום. צידנית פיקניק גדולה המאובזרת בסט למנגל /  

 ₪ ברקן    ₪115 יהונתן                  110            ₪ ללא יין  85

                    ן ריזרב ₪ ברק 160

 

  

 AG3254         ות בתיבת אביזרים מהודרת  זוג יינ AG1502                        ואביזריםמהודרת  יין בתיבה

  לבן + זוג יינות אדום  .  אביזרים ליין 4כולל . תיבה איכותית ומהודרת במיוחד

 .יםבמארז ייעץ מהודר עם אביזר 

 ₪ יהונתן    99

 ₪ברקן  104

 ₪ יהונתן  160

 ₪ברקן   170
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  WINEBARמקרר יין 

 WineBarם בארץשנים, ומובילה את התחו 15י יין כבר מעל מייבאת ומשווקת מקרר. 

 .הטמפרטורה )צלזיוס/פרנהייט( והדלקת וכיבוי התאורה מסך מגע לכיוון

מעלות פחות מטמפרטורת   13לות )לא יותר מ מע 18עד  12וסת טמפרטורה: בין  .צג טמפרטורה דיגיטלי  .תאורת לד נעימה

דות,  צבע הדלת: שחור. לא רעי . ). נעילת מקשים )מתאים לשומרי שבתUVת הסביבה. דלת זכוכית כפולה וכהה מוגנת קרינ 

 יחידות.  ₪10. מינימום הזמנה למחיר:   50משלוח לבית לקוח   .שקט, ידידותי לסביבה, אחריות לשנה

 

 AG20 בקבוקים דיגיטאלי  WineBar –  12מקרר יין 

 .אלקטרי )מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס-עובד בשיטת התרמו מקרר יינות אלקטרוני ה

   .ס"מ 49עומק  ס"מ 25.5ס"מ, רוחב  64מידות: גובה  .יטר ל 35בקבוקים,  12תכולה: 

520   ₪ 

  

        AG29                    יגיטאליבקבוקים ד 28מקרר יין                                  AG26 דיגיטאלי בקבוק 16 מקרר יין

אלקטרי  -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו 

 .)מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס

    .ליטר  48בקבוקים,  16תכולה: 

 ס"מ  48.5ס"מ ועומק  43ס"מ, רוחב  51.5מידות: גובה 

אלקטרי  -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו 

 .( ללא מנוע ומדחס)מוליכים למחצה

    .ליטר  70בקבוקים,  28תכולה: 

 .ס"מ 52עומק  ס"מ 43רוחב  ס"מ 73.5מידות: גובה 

595   ₪ 750   ₪ 

mailto:sales@allgifts.co.il
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https://www.winebar.co.il/product/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-16-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://www.winebar.co.il/product/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-28-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
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 י מתנה מארז 
 מארזי מתנה במבחר נושאים 

 
 AG2281 יןמארז ייחודי לזוג יינות ההופך למתקן אחסון לי

 . מתקן אחסון ליין, מעולה למיתוגמארז עץ ייחודי שהופך לזוג יינות איכותיים לבחירה ב 

 ₪ ברקן ריזרב   ₪229 ברקן         ₪139 יהונתן                 129

 

  

                                               סחלפ  טעמים סלסלת

AG2622 
 AG2614                                             גדולה סלסלת טעמים

פרי ללא  100% -תי לבחירה, קונפיטורת מעדןבקבוק יין איכו

, מפצח אגוזים, חרוסת  ממרח טפנד זיתיםתוספת סוכר, 

מ"ל, פרלינים  300בפח שמן זית בוטיק פתורה , גר' 120

אריזת צלופן.  ואגוזים בתפזורת בסלסלת עץ.  

הסלסלאות  2ב   תכולה שונה מהתמחור  

פרי   100% -ןה, קונפיטורות מעד זוג יינות איכותיים לבחיר

, מארז עמותת שווים עם שוקולד,  סילאןללא תוספת סוכר, 

גר',   120קונפיטורה , גר' 120חרוסת  ממרח טפנד זיתים,

מ"ל, פותחן כנפיים איכותי  300זית בוטיק פתורה בפח  שמן

ם בתפזורת,  ממתכת, מפצח אגוזים, אגוזים ופרליני

 בסלסילת עץ גדולה. 

 ונתן ₪ יה 125

 ו למברוסקו ₪ ברקן א 130

 ₪ ברקן ריזרב  175

 ₪ יהונתן  196

 ₪ ברקן או למברוסקו  208

 ₪ ברקן ריזרב  281
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 AG2623             פינוקי בוקר לפסח                        AG2687                                               מארז אינגליש קייק 

 סיליקון  מארז אפיה עם כלי 

 נגליש קייק, לקקן ומברשת סיליקון,  תבנית אי 

 יין יהונתן קברנה סוביניון או לבן, באריזת מתנה. 

זוג מארזי עמותת  פרי,  100%רביעיית מאגים, זוג מעדנים 

 שווים עם אגוזים ובוטנים מצופים שוקולד, במארז חגיגי. 

 גים בתוספת תשלום ניתן למתג את המא 

68   77   ₪  
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 :תוספות

 ₪ למשטח.  ₪280 לקרטון,  30 -הובלה

 ניתן לשנע חלק גדול מהמארזים לבית המקבל )משלוח פרטני(, לפי רשימת כתובות בתוספת תשלום.

מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה. במוצרים שלא מצוינת אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת 

 .תשלום

 מיתוג )לוגו( בתוספת תשלום.

 ת תינתן עבור כמויות גדולות. הנחה נוספ

 תנאים:

 ם כוללים מע"מ.המחירים אינ

 ₪. 1000הזמנה למוצר מינימום  ₪. 3000המחיר למינימום הזמנה של 

 מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך. 

 אחרת(.   ןיחידות )אלא אם מצוי 20מינימום הזמנה למוצר 

 ועשויים להשתנות מעת לעת. 04/01/2022המחירים נכונים לתאריך 

 טל"ח 

 

  בברכה,

 AllGifts צוות

 , אז"ת חולון220, ביתן 34החופר 

 03-9416053טל':     

 03-9416051פקס:   

     sales@allgifts.co.ilמייל: 

 ifts.co.ilwww.Allgאתר: 
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