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PAR KATALOGU
Korporatīvas eko‐dāvanas tiek veidotas no dabiskiem
materiāliem un tiek iesaiņotas iepakojumā no videi
draudzīgiem materiāliem. Katra dāvana un katra tās
daļiņa tiek izgudrota ar domu par jums, jūsu klientu
un dabu.
PIEDĀVĀJUMĀ:
Pirts dāvanu komplekti – 3. Lpp.
Aromātiskie spilventiņi – 7. Lpp.
Dāvanu iepakojums – 8. Lpp.

Citu, individuālu dabisko dāvanu sagatavošanai,
lūdzu, kontaktējaties ar mums!
Izšuvumu cenas ir teksta uzņēmuma nosaukumiem
vai novēlējumiem.

Kontaktinformācija pasūtījumiem:
E‐pasts: dabaselpa@gmail.com
Tālr.: + 371 26778719, + 371 29761276
SIA DABAS ELPA
www.dabaselpa.lv
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PIRTS DĀVANU KOMPLEKTI
LIELAIS PIRTS DĀVANU KOMPLEKTS

Lielais pirts dāvanu komplekts ar 8 dabiskām
pirtslietām lielā oriģinālā kastē: bērzu slota, pirts
tēja, pirts aromātiskais gariņš ar augiem, lina
dvielis, lina sēžamais, dabiskās ziepes, pirts cepure,
cimdi: 1 pēršanai, 1 – švamme.
Dāvanu komplektam līdzi nāk buklets no dabiska
brūna papīra ar katras pirtslietas aprakstu un ar
vietu Jūsu uzņēmuma logotipam un svētku
novēlējumam. Visa informācija uz kastes un bukletā
ir divās valodās: latviešu un krievu. Papildus ir
iespēja individuāli noformēt dāvanu komplektu ar
izšuvumiem uz dvieļa, sēžamā, pirts cepures un
birku ar logotipu uz kastes.
CENAS:
Daudzums
1‐ 10 gab.
No 11 gab.

Komplekta cena
bez PVN
34,00 EUR
31,90 EUR

Ar ind.noform.
bez PVN
Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma
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PIRTS DĀVANU KOMPLEKTI
PIRTS DĀVANU KOMPLEKTS „ES EJU UZ PIRTI”

Pirts dāvanu komplekts „Es eju uz pirti” – četras
pirtslietas no dabiskiem materiāliem – viss pats
nepieciešamais veselīgām pirts procedūrām.
Komplektā: bērzu pirts slota, pirts tēja, dabiskās
auzu‐medus ziepes, aromātiskais pirts gariņš ar
augiem.
Dāvanu komplektam līdzi nāk buklets no dabiska
brūna papīra ar katras pirtslietas aprakstu latviešu
un krievu valodās un ar vietu Jūsu uzņēmuma
logotipam un svētku novēlējumam.
Papildus bukletam ir iespēja piešķirt komplektam
lielāku identitāti ar papīra vai lina birku uz
iepakojuma ar logotipu un novēlējumu.
CENAS:
Daudzums
1‐30 gab.
30 gab. un vairāk

Komplekta cena
bez PVN
12,90 EUR
12,50 EUR

Ar ind.noform.
bez PVN
Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma
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PIRTS DĀVANU KOMPLEKTI
PIRTS DĀVANU KOMPLEKTS
Ar sienu pildītā gofrētā kastē ar lodziņu

Pirts dāvanu komplekts ar sienu pildītā gofrētā
kastē ar lodziņu.
Komplektā:
‐ Pirts tēja
‐ Pirts aromātiskais gariņš
‐ Lina cimds pēršanai
CENAS:
Daudzums
1‐50 gab.
50 gab. un vairāk

Komplekta cena
bez PVN
10,99 EUR
10,50 EUR

Ar ind.noform.
bez PVN
Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma
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PIRTS DĀVANU KOMPLEKTI
MAZAIS PIRTS DĀVANU KOMPLEKTS
Ar sienu pildītā gofrētā kastē

Mazais pirts dāvanu komplekts ar sienu pildītā
gofrētā kastē ar piparmētras aromātu ir emociju
pilna dāvana.
Komplekta saturam var izvēlēties dažādas pirtslietu
un citu dabisko dāvanu kombinācijas:
‐ Pirts tēja + pirts aromātiskais gariņš
‐ Lina dvielis (50*30 cm) + dabiskās ziepes
‐ U.c. pēc pasūtījuma
Individuālai noformēšanai var pasūtīt uzņēmuma
nosaukuma izšuvumu uz aromātiska spilventiņa un
dvieļa.
CENAS:
Daudzums
1‐50 gab.
50 gab. un vairāk

Komplekta cena
bez PVN
7,70 EUR
7,30 EUR

Ar ind.noform.
bez PVN
Pēc pieprasījuma
Pēc pieprasījuma

Ir iespējams izveidot pirts dāvanu komplektus citā
Jums vēlamā komplektācijā.
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AROMĀTISKIE SPILVENTIŅI
AROMĀTISKAIS SPILVENTIŅŠ NO LINA AR
AUGU PILDĪJUMU UN IZŠŪTU UZŅĒMUMA
NOSAUKUMU

No lina un Latvijas aromātiskiem augiem radīts
spilventiņš. Tas ir dabisks Jūsu pateicības
apliecinājums labam klientam, partnerim vai
darbiniekam. Noliekot to blakus spilvenam, tas
ievedīs pļavas aromātu pasaulē.
Sastāvā: vīgrieze, kumelīte, piparmētra, kalme,
pelašķis, bērzu lapas, paparde un citi augi.
Izmērs ~ 15*15 cm. Spilventiņa birkā ir vieta Jūsu
novēlējumam.
Spilventiņa iepakojumam ir speciālas kastes un
maisiņi (sk. sadaļu „Dāvanu iepakojums”).
CENAS:
Daudzums
1‐100 gab.
101 gab. un vairāk

Cena ar teksta izšuvuma
bez PVN
2,95 EUR
2,85 EUR
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DĀVANU IEPAKOJUMS
Dažāda izmēra, krāsas un noformējuma kartona
kastes – no 1,5 EUR.

Lina maisiņi, aploksnes, somas (iespēja izšūt
logotipu) – no 1,20 EUR.

Papīra maisiņi dažādu izmēru – no 0,90 EUR Ls.

Cenas atkarīgas no izmēra, izvēlētās krasas un
materiāla. Visas cenas bez PVN.
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