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ראש השנה 

2020
לעֹובדים וללקֹוחֹות



תרומה לקהילה, מוצרנו נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות.

ברכישת מוצרנו אתם שותפים לקידום ועידוד הזדמנות תעסוקתית שווה.

דווקא עכשיו יותר מתמיד, הם ישמחו לקבל אותם.
המארזים המעוצבים של nona לעובדים וללקוחות

צבעוניים יותר, שמחים יותר, חגיגיים יותר.
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מתנות בין 15 ₪  -  40 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שפע השנה 

בקבוק זכוכית מעוצב )250 מי"ל(

תכולה: דגי זהב משוקולד משובח
אריזה: שקית נשיאה מנייר או צלופן חגיגי 

מעוטר בסרט

ניתן למתג בלוגו החברה

אופטימיות היא המפתח 

מחזיק מפתחות מעוצב

עם תליון מפתח מוזהב

שזור בטיקט עם המסר אופטימי לשנה החדשה

אריזה: שק אורגנזה

13 קובייה לשנה טובה  

קובייה מתוקה עם סרט לשנה טובה

תכולה: לבבות שוקולד איטלקי משובח

ניתן למתג בלוגו החברה 
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מתנות בין 15 ₪  -  40 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שנקשיב ללב 

גליל אלגנטי לשנה טובה עם מכסה מוזהב

תכולה לבחירה: לבבות שוקולד משובח / 
נפוליטנים / מטבעות זהב / פרלינים

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט

ניתן למתג בלוגו החברה

4 XL שנה טובה

גליל אלגנטי ומעוצב

תכולה: פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט

ניתן למתג בלוגו החברה

דגי זהב ומשאלה5

קופסת שימורים מעוצבת
עם המסר "שנחלום ונגשים שנה טובה"

תכולה: דגי שוקולד מוזהבים

אריזה: שקית נשיאה מניר או צלופן 
חגיגי מעוטר בסרט. מגיע עם מכסה 

פלסטיק שקוף נוסף לשימוש חוזר.
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מתנות בין 15 ₪  -  40 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

צמיחה והתחדשות   

המארז כולל:

ערוגת גינה מעוצבת	 
תכולה: אדמה, זרעים הוראות שתילה

לבחירה: סלסלי כסף, פלפל חריף,  
עגבניות שרי, בזיליקום  

לשנה של מזל והצלחה	 
צנצנת מעוצבת )250 מיל(  במילוי 

עוגיות מזל ורודו עם מסרים אופטימים

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסקר

ניתן למתג בלוגו החברה

8 המטרות שלי לשנה החדשה! 

מחברת מעוצבת - A5 בכריכה רכה 
עם המסר: "לכל חלום יש יותר מנתיב אחד"

בצירוף עט מוזהב להשלמת המראה האלגנטי

אריזה: צלופן 

ניתן למתג בלוגו החברה
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מתנות בין 15 ₪  -  40 ₪ +  מע"מ,
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שנה דבש   

צנצנת מהודרת 280 גר'

אריזה: שקית נשיאה מנייר

ניתן למתג בלוגו החברה

מתיקות בצנצנת 

מתיקות בצנצנת עם מסר לבחירה:
שנחלום, שנעז, שנגשים, שנצמח.

תכולה לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי, 
עוגיות מזל, נפוליטנים נריר, פרלין קרם 

אגוזים, נשיקות

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט
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שנקצור את הטוב 

ערוגת גינה מעוצבת

תכולה: אדמה, זרעים )לבחירה( והוראות שתילה

לבחירה: סלסלי כסף, פלפל חריף, עגבניות שרי, בזיליקום

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט או שקית נשיאה

ניתן למתג בלוגו החברה
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מתנות בין 15 ₪  -  40 ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שנה טובה ומתוקה 

צנצנת מעוצבת )500 מיל( במילוי לבחירה:

נשיקות מרנג, עוגיות מזל, פרלין שוקולד 
קרם אגוזים משובח

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט או שקית 
נשיאה מנייר
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מתנות בין 55 ₪  -  80  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

שנה מתוקה

גליל אלגנטי לשנה טובה עם מכסה מוזהב	 

תכולה לבחירה: לבבות שוקולד משובח / 
נפוליטנים / מטבעות זהב / פרלינים

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט

ניתן למתג בלוגו החברה

שנת מזל ושפע  13

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

קופסת שימורים מעוצבת במילוי דגי זהב 	 

אריזה: צלופן חגיגי מעוטר בסרט

ניתן למתג בלוגו החברה
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מתנות בין 55 ₪  -  80  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

מארז חתימה טובה 

המארז כולל:

חותמת וינטג מעץ עם הטבעת "זו תהיה שנה טובה"	 

כרית דיו איכותית	 

קופסת קובייה מעוצבת במילוי לבבות שוקולד משובח	 

ארבע גלויות מעוצבות עם מסרים חגיגיים לכתיבת ברכה לחג	 

אריזה: קופסה לבנה מהודרת מעוטרת חבק מעוצב 

ניתן למתג בלוגו החברה

שנה של התפתחות ועשיה 

המארז כולל:

מחברת יעדים לשנה של הישגים	 

גליל מעוצב – במילוי לבבות שוקולד איטלקי משובח	 

אופטימיות - מחזיק מפתחות מעוצב עם תליון מפתח מוזהב 	 
שזור בטיקט עם מסר

אריזה: קופסה אלגנטית מקרטון מקושטת במסר חגיגי
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מתנות בין 55 ₪  -  80  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

לחיי שנה חדשה  

המארז כולל:

יין לבן אמרלד ריזלינד - ברקן	 

אופטימיות - מחזיק מפתחות מעוצב עם תליון מפתח 	 
מוזהב שזור בטיקט עם מסג

אריזה: קופסה אלגנטית מעוטרת בסרט ומסר חגיגי 
לשנה טובה 

ניתן למתג בלוגו החברה
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מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

השנה מגשימים חלומות

המארז כולל:

מחברת יעדים לשנה של הישגים	 

גליל מעוצב – במילוי לבבות שוקולד איטלקי משובח	 

 צנצנת דבש מהודרת )280 ג'(	 

אריזה: קופסה אלגנטית מקרטון מקושטת במסר חגיגי 

ניתן למתג בלוגו החברה

טעמים של שנה חדשה  

המארז כולל:

גליל XL מעוצב במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח	 

צנצנת דבש טהור	 

צנצנת מעוצבת במילוי לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי / 	 
נשיקות מרנג / נפוליטנים מריר

אריזה: קופסה אלגנטית מקרטון מקושטת במסר חגיגי

ניתן למתג בלוגו החברה
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מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

חגיגה במתנה

המארז כולל:

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

 גליל XL מעוצב במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח	 

קופסת שימורים מעוצבת במילוי דגי זהב	 

אריזה: קופסה אלגנטית מעוטרת בסרט ומסר חגיגי לשנה טובה

ניתן למתג בלוגו החברה

מארז חותמים באהבה 

המארז כולל:

בקבוק זכוכית מעוצב במילוי דגי זהב משוקולד	 

מארז - חותמת וינטג מעץ עם הטבעת "זו תהיה שנה טובה"	 

כרית דיו איכותית	 

קופסת קובייה במילוי לבבות שוקולד משובח	 

ארבע גלויות מעוצבות עם מסרים חגיגיים לכתיבת ברכה לחג	 

אריזה: שקית נשיאה מנייר

ניתן למתג בלוגו החברה
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המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 13
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל

      תרומה לקהילה: המוצרים של nona נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות. ברכישת מוצר זה אתם שותפים ליצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

לשנה משובחת

המארז כולל:

ערוגת גינה מעוצבת עם אדמה, זרעים והוראות שתילה	 

לבחירה: סלסלי כסף, פלפל חריף, עגבניות שרי, בזיליקום	 

צנצנת מעוצבת במילוי עוגיות מזל ורודות לשנה של מזל 	 
והצלחה )500 מיל(

 בקבוק שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה	 

 אריזה: קופסה לבנה אלגנטית ומקושטת

חגיגה בקופסה  

המארז כולל:

 צנצנת מעוצבת במילוי לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי / 	 
נשיקות מרנג / נפוליטנים מריר

בקבוק שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה )100 מיל(	 

צנצנת דבש טהור	 

אופטימיות - מחזיק מפתחות מעוצב עם תליון מפתח מוזהב 	 
שזור בטיקט עם מס

אריזה: קופסה אלגנטית מקרטון מקושטת במסר חגיגי
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המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 14
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל

      תרומה לקהילה: המוצרים של nona נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות. ברכישת מוצר זה אתם שותפים ליצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

טעמים של חג שמח

המארז כולל:

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

צנצנת מעוצבת במילוי לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי / 	 
נשיקות מרנג / נפוליטנים מריר

 שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה )מיל(	 

 אופטימיות - מחזיק מפתחות מעוצב עם תליון מפתח מוזהב 	 
שזור בטיקט עם מסר 

אריזה: קופסה אלגנטית מעוטרת בסרט ומסר חגיגי לשנה טובה

לחיי שנה מלאה בטוב  

המארז כולל:

יין לבן אמרלד ריזלינד - ברקן	 

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

צנצנת מעוצבת במילוי לבחירה: לבבות שוקולד איטלקי / 	 
נשיקות מרנג / נפוליטנים מריר

אריזה: מהודרת באורך כחצי מטר עם מסר חגיגי לשנה החדשה

ניתן למתג בלוגו החברה
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המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 15
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל

      תרומה לקהילה: המוצרים של nona נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות. ברכישת מוצר זה אתם שותפים ליצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

הרבה מתוק השנה

המארז כולל:

שלישית צנצנות מעוצבות במילויים שונים:	 

נשיקות מרנג, עוגיות מזל, פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח	 

דבש בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

אריזה: קופסה אלגנטית מקרטון מקושטת במסר חגיגי

גורמה השנה  

המארז כולל:

דבש טהור - צנצנת מהודרת 280 גר'	 

בקבוק שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה	 

צנצנת ריבת תפוחי עץ ביין שרדונה	 

אריזה: קופסת רטון אלגנטית מקושטת במסר חגיגי לשנה טובה
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המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 16
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל

      תרומה לקהילה: המוצרים של nona נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות. ברכישת מוצר זה אתם שותפים ליצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

מתנות בין 90 ₪  -  140  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

כל שנבקש השנה

המארז פרימיום מהודר הכולל:

6 צנצנות אלגנטיות עם מכסה מוזהב )צנצנת 300 מי"ל(	 

המסרים: שנחלום, שנעז, שנסלח, שנגשים, שנחגוג, שנצמח	 

תכולה: לבבות שוקולד איטלקי משובח / דג זהב משוקולד / עוגיות מזל / מטבעות 
שוקולד / נפוליטנים שוקולד מריר

אריזה: מארז ענק )כחצי מטר( מעוטר בחבק חגיגי עם מסר לשנה טובה
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המחירים הנקובים הנם להזמנת מינימום 50 יחידות | המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה | ניתן למתג בתוספת תשלום | עד גמר המלאי | 17
תכולת המארזים מתעדכנת ומשתנה בהתאם למלאי - יש להתעדכן באתר מעת לעת | ט.ל.ח

www.nona-gift.com – אתר | naama@nona-gift.com – לפרטים: נעמה צאוזמר - 053-2788212 | דוא"ל

      תרומה לקהילה: המוצרים של nona נארזים במפעל מוגן לבעלי מוגבלויות. ברכישת מוצר זה אתם שותפים ליצירת הזדמנות תעסוקתית שווה.

מתנות בין 150 ₪  -  200  ₪ +  מע"מ, 
לבחירה אחד מהמוצרים הבאים:

טעמים לשנה משובחת

המארז פרימיום מהודר הכולל:

ריבת רימונים בדבש טהור	 

ריבת תפוח עץ ביין שרדונה	 

ריבת פירות יער ביין קברנה סובניון	 

דבש טהור בצנצנת מהודרת 280 גר'	 

אריזה: קופסה אלגנטית מעוטרת בסרט ומסר חגיגי לשנה טובה

ניתן למתג בלוגו החברה

שנה של שגשוג ושמחה

המארז פרימיום מהודר הכולל:

• גליל XL מעוצב במילוי פרלין שוקולד קרם אגוזים משובח	 

• צנצנת דבש טהור	 

• צנצנת ריבת רימונים בדבש	 

• מארז חתימה טובה הכולל: 	 
חותמת וינטג' מעץ עם המסר "זו תהיה שנה טובה"

כרית דיו איכותית, ארבע גלויות מעוצבות לכתיבת ברכות 
וקובית שוקולדים לשנה טובה

אריזה: קופסה מרובעת אלגנטית מקושטת במסר חגיגי

ניתן למתג בלוגו החברה
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דווקא עכשיו בימים של אי וודאות
אנחנו יודעים בוודאות, 

שהלב שלהם יתרחב כשהם יקבלו את המתנה שבחרתם עבורם.
אנו מאחלים לכם שזו תהיה שנה של בחירה!

בחירה בצמיחה, בשמחה, בחירה בדיוק, בחירה בעצמנו.
בחירה באמונה שעוד נמריא מכאן לגבהים שלא יכולנו לדמיין!

אתם תראו - זו תהיה שנה טובה.


