קטלוג
מתנות
לעובדים וללקוחות עסקיים

ר א ש

ה ש נ ה

ה ת ש ע " ט

תרומה לקהילה -
ערך מוסף למתנות שלנו
טל03-6546000 .

firstkiss@firstkiss.co.il

02

01

שנהיה לראש ולא לזנב

מתוק בצנצנת

 ע ד₪ 2 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש ,דגי זהב משוקולד

מה התכולה? דגי זהב משוקולד

איך אורזים? קופסא עם ידית

איך אורזים? קופסא עם ידית

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 2 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? צנצנת  226מ"ל עם מתוק לבחירה

מה בתמונה? קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד

04

03

דברים גדולים השנה

מתוק בקופסא

 ע ד₪ 2 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? (לבחירה) עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות,
חליטת תה תפוחי עץ לימונית ולואיזה ,נוגט מצופה שוקולד מריר
או לבן עם שברי שקדים ,גרנולה ,ערוגת גינה

מה התכולה? שוקולד חלב  200גרם
איך אורזים? חבק מעוצב

איך אורזים? שקית נייר

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 2 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? קופסא עם תכולה לבחירה

מה בתמונה? שוקולד חלב  200גרם עם חבק

06

05

מתוק לחג

שמחה ואושר

 ע ד₪ 4 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

 -ע ד

מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזילנג לבחירה
וחפיסת שוקולד  200גרם XL
איך אורזים? שקית נייר

מה התכולה? יין אדום יבש /יין לבן קברנה שיראז לבחירה וצנצנת זכוכית  226מ"ל עם מתוק לבחירה
(סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש ,דגי זהב משוקולד)
או קופסת טונה עם דגי זהב משוקלד
איך אורזים? שקית נייר

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

₪ 4 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? יין וחפיסת שוקולד גדולה

מה בתמונה? יין וצנצנת עם מתוק או קופסת טונה
עם דגי זהב משוקולד לבחירה

08

07

מתוק מדבש

קופסה מתוקה

 ע ד₪ 4 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? מתוק לבחירה :עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחי עץ לימונית ולואיזה,
נוגט מצופה שוקולד מריר או לבן עם שברי שקדים ,גרנולה או ערוגות גינה לבחירה

מה התכולה? זוג צנצנות מתוק לבחירה (סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש,
דגי זהב משוקולד) ,וצנצנת דבש פרחי בר  125גרם/מרקחת תפוחים דבש וקינמון  120גר'

איך אורזים? שקית נייר

איך אורזים? שקית נייר

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 4 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? זוג קופסאות עם תכולה לבחירה

מה בתמונה? זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה וצנצנת דבש

10

09

דג זהב

שעת תה

 ע ד₪ 7 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

 -ע ד

מה התכולה? זוג כוסות דאבל גלאס עם קופסת מתוק לבחירה
( עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחי עץ לימונית ולואיזה,
נוגט מצופה שוקולד מריר או לבן עם שברי שקדים ,גרנולה)

מה התכולה? זוג צנצנות  226מל עם מתוק לבחירה (סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש,
דגי זהב משוקולד) ,עם קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד בקופסא

איך אורזים? קופסת מלבנית ביכורים

איך אורזים? קופסת מלבנית ביכורים

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

₪ 7 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? זוג כוסות דאבל גלאס וקופסא עם תכולה לבחירה בקופסא

מה בתמונה? זוג צנצנות עם מתוק לבחירה עם קופסת טונה
דגי זהב וצנצנת דבש בקופסא

12

11

שנה טובה ומתוקה

רימונים בדבש

 ע ד₪ 7 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? רביעיית מיני מתוק (צנצנות תכולה של דבש,טחינה וסילאן ,סילאן וריבה),
קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד ובקבוק ליקר רימונים  100מ"ל בקופסא.
איך אורזים? קופסה מלבנית ביכורים

מה התכולה? זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה (סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש,
דגי זהב משוקולד) ,קופסא עם מתוק לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות,
חליטת תה תפוחי עץ לימונית ולואיזה ,נוגט מצופה שוקולד מריר או לבן עם שברי שקדים ,גרנולה או ערוגת גינה )
איך אורזים? קופסת עץ במארז צלופן

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 7 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? רביעיית מיני מתוק ,קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד
ובקבוק ליקר רימונים בקופסא.

מה בתמונה? זוג צנצנות עם מתוק לבחירה וקופסא לבחירה בקופסת עץ

13

בריאות בריאות
 ע ד₪ 7 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

 -ע ד

מה התכולה? קופסה עם חליטת תה או מתוק אחר לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחי עץ לימונית ולואיזה ,נוגט מצופה שוקולד מריר או לבן עם שברי שקדים),
צנצנת  226מ"ל עם מתוק לבחירה (סוכריות קרמל קקאו ,נשיקות מרנג ,מרמלדת דבש ,דגי זהב משוקולד) וצנצנת דבש פרחי בר  125גר'
איך אורזים? קופסת מלבנית ביכורים

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

₪ 7 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? קופסה עם חליטת תה או תכולה מתוקה לבחירה ,צנצנת עם מתוק לבחירה ,קופסת גרנולה וצנצנת דבש בקופסא.

15

14

שפע גדול

התחלות מתוקות

 ע ד₪ 9 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? קופסת עץ ,מסגרת לתמונה עם גלויה לחג ,צנצנת  226עם מתוק לבחירה
(דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש)

מה התכולה? אקווריום קוטר (גובה  16קוטר  )12עם דגי זהב משוקולד
איך אורזים? רשת דייגים

איך אורזים? קופסת עץ מארז צלופן
המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 9 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? קופסת עץ ובתוכה מסגרת לתמונה ,צנצנת  226מ"ל
עם מתוק לבחירה וצנצנת דבש

מה בתמונה? אקווריום עם דגי זהב משוקולד

17

16

שנה של הצלחה ושמחה

מתחילים את השנה בטוב

 ע ד₪ 9 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? מסגרת לתמונה עם גלויה לחג ,זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה
(דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) וצנצנת דבש פרחי בר  125גר'

מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג לבחירה ,צנצנת  226מ"ל עם מתוק לבחירה
(דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) ושוקולד חלב  200גרם.

איך אורזים? קופסה אלגנטית עם ידיות

איך אורזים? קופסה אלגנטית עם ידיות

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 9 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? מארז הכולל מסגרת לתמונה ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה,
וצנצנת דבש בקופסה אלגנטית עם ידיות

מה בתמונה? מארז הכולל יין ,צנצנת  226מ"ל עם מתוק לבחירה
ושוקולד  XLדברים גדולים השנה בקופסה אלגנטית עם ידיות

19

18

משפחתיות מתוקה

שנה של חגיגה

 ע ד₪ 9 9

ל ת ל ו ש י ם -

ת ו ס פ ת

מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג ,צנצנת  226מ"ל עם מתוק לבחירה
(דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) ,מגבת מטבח וצנצנת דבש

מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג ,זוג צנצנות  226מל עם מתוק לבחירה
(דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) ,ומסגרת לתמונה עם גלויה לחג.

איך אורזים? סלסלה במארז צלופן

איך אורזים? סלסלה במארז צלופן

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ל ת ל ו ש י ם -

 -ע ד

₪ 9 9

ת ו ס פ ת

מה בתמונה? מארז הכולל סלסלה בינונית ובתוכה יין ,צנצנת  226עם מתוק לבחירה,
מגבת מטבח וצנצנת דבש

מה בתמונה? מארז הכולל סלסלה בינונית עם יין אדום או לבן,
זוג צנצנות עם מתוק לבחירה ומסגרת לתמונה

20

טעמים במטבח

 -ע ד

- ₪ 9 9

- ₪ 9 9

 -ע ד

מה בתמונה? סט כפות עץ איכותי ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה ,צנצנת דבש ושמן זית כתית מעולה בקופסא אלגנטית עם ידיות.
מה התכולה?מה התכולה? סט כפות עץ ארקוסטיל ,זוג צנצנות  226עם מתוק לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) ,שמן זית כתית מעולה  100מ"ל ,דבש פרחי בר  125גר' בקופסא.
איך אורזים? קופסה אלגנטית עם ידיות

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

21

-

שעת קפה

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? ערכת קפה יוקרתית לפיקניק בתיק אלגנטי עם נשיקות לחג
מה התכולה? תיק אלגנטי ובתוכו בקבוק למים ,זוג קופסאות לקפה וסוכר ,צנצנת עם נשיקות  ,חבק איכותי ובתוכו  4כוסות לשתיה
איך אורזים? תיק אלגנטי במארז צלופן
*אופציה להוספת מוצרים נוספים לפי תקציב

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

22

-

ניחוחות במטבח

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? קרש עץ ,יין ,שמן זית ,צנצנת ממרח לבחירה,סט כפות עץ איכותי ,מגבת מטבח או רביעיית מיני מתוק לבחירה.
מה התכולה? קרש חיתוך צורת דג ,יין אדום קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלניג לבחירה ,שמן זית כתית מעולה  100מ"ל ,ממרח עגבניות/ממרח זיתים לבחירה ,מגבת מטבח או רביעיית מיני מתוק (דבש ,סילאן ,ריבה ,וטחינה עם סילאן)
איך אורזים? מארז צלופן

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

23

-

שנה שוקולטה

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? יין לבחירה ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה ,קופסה לבחירה ,צנצנת דבש ומגבת מטבח בקופסה
מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג לבחירה ,זוג צנצנות  226מל עם מתוק לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש),
קופסה לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחים עם לימונית ולואיזה ,ערוגת גינה או גרנולה),
צנצנת דבש ומגבת מטבח בקופסא.
איך אורזים? קופסה אלגנטית גדולה עם ידיות
המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

24

-

דברים גדולים השנה

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? קופסה גדולה אלגנטית ובתוכה יין לבחירה ,שמן זית כתית מעולה ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה ,קופסה לבחירה ,רבעיית מיני מתוק וצנצנת דבש
מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג ,שמן זית כתית מעולה  500מל ,זוג צנצנות  226מל עם תכולה מתוקה לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש),
קופסה לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחים עם לימונית ולואיזה ,ערוגת גינה או גרנולה),
רביעיית מיני מתוק (דבש ,סילאן ,ריבה ,וטחינה עם סילאן) ,ודבש פרחי בר  125גרם.
איך אורזים? קופסה גדולה אלגנטית
המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

25

-

רק דברים טובים

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? קופסה גדולה אלגנטית ובתוכה יין לבחירה ,זוג צנצנות ,רבעיית מיני מתוק ,צנצנת דבש ,מסגרת לתמונה ושוקולד  XLדברים גדולים השנה
מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג לבחירה ,זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש),
רביעיית מיני מתוק (דבש ,סילאן ,ריבה ,וטחינה עם סילאן) ,דבש פרחי בר  125גר' ,מסגרת לתמונה עם גלויה לחג ושוקולד חלב  200גרם.
איך אורזים? קופסה גדולה אלגנטית

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

26

-

שפע בסלסלה

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? סלסלה גדולה ובתוכה יין לבחירה ,זוג קופסאות עם תכולה לבחירה ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה ,קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד ,שמן זית ,רביעיית מיני
מתוק ,צנצנת דבש ומגבת מטבח
מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג ,זוג קופסאות לבחירה ,זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה,
קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד שנהיה לראש ולא לזנב ,שמן זית כתית מעולה  100מ"ל,
רבעיית מיני מתוק (דבש ,סילאן ,ריבה ,וטחינה עם סילאן) ,דבש פרחי בר  125גר ומגבת מטבח
איך אורזים? סלסלה במארז צלופן
המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

27

-

שנה של ביתיות

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? מגש עץ  HOMEובתוכו יין לבחירה ,זוג קופסאות ,שמן זית כתית מעולה ,סט כפות עץ איכותי ,מגבת מטבח ,זוג צנצנות עם מתוק לבחירה
מה התכולה? יין אדום קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזילינג ,זוג קופסאות עם תכולה לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחים עם לימונית ולואיזה ,ערוגת גינה או גרנולה),
שמן זית כתית מעולה  100מ"ל ,זוג צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש) ,ומגבת מטבח.
איך אורזים? מגש עץ במארז צלופן

המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

28

-

שנה של פיקניק

 1 2 9ש " ח
ו מ ע ל ה -

 - 1 2 9ש " ח

ו מ ע ל ה

מה בתמונה? סלסלת פיקניק ובתוכה יין לבחירה ,זוג קופסאות עם תכולה לבחירה ,שלוש צנצנות עם מתוק לבחירה ,רביעיית מיני מתוק,
מגבת מטבח ,מסגרת לתמונה ,דבש ,קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד ,וסט כפות עץ איכותי.
מה התכולה? יין אדום יבש קברנה שיראז/יין לבן אמרלד ריזלינג לבחירה ,זוג קופסאות לבחירה (עוגיות ורודות עם מסרים אופטימיים ,עוגיות ,חליטת תה תפוחים עם לימונית ולואיזה ,ערוגת גינה או גרנולה),
 3צנצנות  226מ"ל עם מתוק לבחירה (דגי זהב משוקולד ,נשיקות מרנג,קרמל קקאו ,מרמלדת דבש),
רביעיית מיני מתוק ,מגבת מטבח ,מסגרת לתמונה ,דבש פרחי בר  125גר' ,קופסת טונה עם דגי זהב משוקולד וסט כפות עץ ארקוסטיל.
איך אורזים? סלסלת קש במארז צלופן
המחיר המצוין הינו למינימום הזמנה של  100יחידות  .המחירים אינם כוללים מע”מ ניתן למתג בהתאם לכמות המוזמנת  .המחיר אינו כולל גרפיקה ומיתוג  .כל המוצרים כשרים .ט.ל.ח .ערך מוסף למתנות שלנו  -נשיקה ראשונה תורמת לקהילה

לכמויות גדולות ,להזמנות ופרטים נוספיםfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 :

ר א ש

נשיקה ראשונה עובדת בשת"פ עם מת"ש (מרכזי תעסוקה שיקומיים)
מתנות אלו נארזות ע"י אנשים המתמודדים עם אתגרים נפשיים.
ברכישת המוצרים שלנו הינכם שותפים לקידום ויצירת הזדמנות תעסוקתית שווה .תודה!

טלfirstkiss@firstkiss.co.il 03-6546000 .

ה ת ש ע " ט

ר א ש

ה ש נ ה

ה ש נ ה

ה ת ש ע " ט

תרומה לקהילה  -ערך מוסף למתנות שלנו

