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CAPS! ŠOKOLĀDE ELEGANTĀ KĀRBĀ DĀVANA B2B VAI B2C
Izvēlies skaistākās konfekšu kārbas, mēs saliksim dažādu garšu premium
šokolādes trifeles, un pievienosim uzņēmuma izvēlēto personalizāciju - lentu,
kartiņu, uzlīmi, uzlikas, apdruku uz kārbas.
IZVĒLE TAVA
Caurspīdīga plastmasas kaste ar zeltīta kartona pamatni - atklātām dāvanām.

Cieta kartona kaste, brūna ar baltām sānu malām,
divos stāvos, izvelkama. 32 konfekšu | 133x133x75 mm | 24,80 eur

dažādi izmēri
4 konfekšu - 3,15 eur
5 konfekšu - 3,95 eur
7 konfekšu - 5,55 eur
10 konfekšu - 7,30 eur

16 konfekšu
123x120x32mm | 10,95 eur

24 konfekšu
174x120x45mm | 16,40 eur
visas cenas + pvn

TIKAI DABĪGAS
SASTĀVDAĻAS - OGAS,
RIEKSTI, AUGĻU SUKĀDES,
SALDAIS KRĒJUMS UN
IZCILA ŠOKOLĀDE
Apaļa, bēši zeltīta kartona kaste.
35 konfekšu | 105x35mm | 27,30 eur +pvn

ROKU DARBS
katra konfekte - rokām veidota un glazēta

Stingra kartona balta kaste.
20 konfekšu | 147x147x38mm | 19,25 eur
Stingra kartona bronzas kaste.
42 konfekšu | 220x220x40mm | 32,85 eur

visas cenas + pvn

Šokolādes tāfelīte ar sukādēm
un riekstiem - tumša, piena
155x80mm | 3,20 eur

Cieta kartona kaste, brūna ar baltām sānu malām,
divos stāvos, izvelkama.
32 konfekšu | 133x133x75 mm | 24,80 eur

Stingra kartona bronzas kaste.
30 konfekšu | 180x175x35mm
23,40 eur

Zīdaina kartona balta kaste.
8 konfekšu | 178x87x37mm | Cena: 6,60 eur
16 konfekšu | 314x87x37mm | Cena: 12,05 eur

Zīdaina kartona balta kaste.
2 konfekšu | 100x65x37mm
Cena: 2,30 eur

visas cenas + pvn

IESAIŅO CAPS! ŠOKOLĀDES TRIFEĻU
IZLASI - PREMIUM DĀVANAI
Melna matēta papīra kaste.
6 konfekšu | 105x75x35mm | 4,85 eur
9 konfekšu | 108x108x35mm | 6,80 eur

ŠOKOLĀDE IR KĀ ZELTS
BIJA, IR UN BŪS CIEŅĀ

Stingra kartona bronzas kaste.
20 konfekšu | 155x155x35mm | Cena: 19,25 eur
30 konfekšu | 180x175x35mm | Cena: 23,40 eur
42 konfekšu | 220x220x40mm | Cena: 32,85 eur

visas cenas + pvn

Stingra kartona, melna,
auduma tekstūras kaste ar magnēta aizdari.
9 konfekšu | 107x107x35mm | Cena: 9,75 eur
20 konfekšu | 150x150x30mm | Cena: 19,25 eur

Stingra kartona bronzas kaste.
42 konfekšu | 220x220x40mm | Cena: 32,85 eur

Mandeļu mežģīņu cepumi ar šokolādi.
120g | Cena: 4,50 eur + pvn

TRAUSLAS, KRAUKŠĶĪGAS
MANDEĻU MEŽĢĪNES AR
ŠOKOLĀDI
TĀ BŪS DĀVANA SEV

Cepumi caurspīdīgā maisiņā ar apsietu lentu.
mandeļu ar šokolādi 130g | 170x75mm | Cena: 4,50 eur
mandeļu 120g | 170x75mm | Cena: 3,80 eur
saulespuķu 120g | 170x75mm | Cena: 3,05 eur

Sudraba metāla kārba ar noapaļotiem stūriem.
9 konfekšu | 120x120x35mm | Cena: 9,75 eur
15 konfekšu | 165x120x35mm | Cena: 14,35 eur

visas cenas + pvn

Cepumi sudraba metāla kārbā.
mandeļu ar šokolādi 170g | 175x80mm | Cena: 9,15 eur
mandeļu 160g | 175x80mm | Cena: 8,20 eur
saulespuķu 160g | 175x80mm | Cena: 7,50 eur

UZDĀVINI ŠOKOLĀDES
GLEZNOŠANAS MEISTARKLASI
17 eur/ pers 1h

Caps! Šokolāde meistarklasēs piedzīvosi šokolādes garšas un smaržas,
apgleznojot un dekorējot šokolādes tāfelīti. Tās piemērotas dažādos komandas
saliedēšanas pasākumos, ballītēs vai kopā būšana visai ģimenei.

Es, Ilze Garanča, Caps! Šokolādes mājas
saimniece, aicinu uz tikšanos, lai pastāstītu par
Tava uzņēmuma dāvanas noformēšanas iespējām.
Bet, ja nu darbi, darbi, darbi - zvani, raksti visu sarunāsim!

CAPS! ŠOKOLĀDES MĀJĀ
NOFORMĒŠANAS PARAUGI UN GARDA ŠOKOLĀDE
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