ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ // ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2021
Προτάσεις δώρων για να συνοδεύσετε τη διαδικτυακή κοπή πίτας και
να ξεκινήσει δημιουργικά η νέα χρονιά.

happy 2021
Καλή χρονιά από την ομάδα της DrinkWorks!
Αυτή την ιδιαίτερη χρονιά πολλές από τις εταιρικές εκδηλώσεις που αγαπάμε,
όπως η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν όπως
τις έχουμε συνηθίσει. Εν μέσω καραντίνας, θα προσπαθήσουμε να σας
προσφέρουμε τη γλυκιά γεύση της βασιλόπιτας, λίγο διαφορετικά από τις
προηγούμενες χρονιές, ελπίζοντας να βοηθήσουμε να διατηρηθεί κάτι από τον
ενθουσιασμό και τη χαρά αυτής της εκδήλωσης, με την ευχή το 2021 να σταθεί πιο
τυχερό και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί!
New Year’s kit, λοιπόν, για να μοιραστείτε και φέτος με τους συναδέλφους σας
αυτή την εμπειρία!
Συσκευασίες δώρου με το απαραίτητο κομμάτι χειροποίητης βασιλόπιτας
συνοδευμένο από πακέτα για κρασί, αφρώδη cocktail, negroni cocktail ﬂask ή
ακόμα και wellness προϊόντα που θα σας παρακινήσουν να ξεκινάτε τη μέρα σας
με τον πιο υγιεινό τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για όλες τις πληροφορίες για τα έτοιμα πακέτα μας ή και
για να φτιάξουμε το δικό σας custom made πακέτο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕνα που ΣΥΝΔΥΑΖονΤΑΙ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
αυθημερον αποστολη
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΔΩΡΟΥ
ΛΟΓΟΤΥΠΗΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

αποστολεσ
Τα δώρα που έχετε επιλέξει θα αποσταλούν στο σημείο παράδοσης που μας
έχετε ορίσει, έγκαιρα και με ασφάλεια. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον
πελάτη.
Παράδοση από 1 ως 3 εργάσιμες μέρες
Βόρεια προάστια*: 4,84 + Φ.Π.Α. = 6,00 €
Ευρύτερη περιοχή των Αθηνών** : 6,45 + Φ.Π.Α. = 8,00 €
Αυθημερόν
Βόρεια προάστια*: 7,26 + Φ.Π.Α. = 9,00 €
Ευρύτερη περιοχή των Αθηνών** : 9,67 + Φ.Π.Α. = 12,00 €
* Βόρεια προάστια: Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Αγία Παρασκευή, Νέο Ψυχικό,
Ψυχικό, Μαρούσι
**Η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών καλύπτει ενδεικτικά τις περιοχές:
Γλυφάδα, Πειραιάς, Χαϊδάρι, Μεταμόρφωση, Νέα Ερυθραία, Πεντέλη,
Γέρακας, Γλυκά Νερά, Καισαριανή, Ηλιούπολη
Το κόστος για μαζικές αποστολές εταιρικών δώρων υπολογίζεται κατόπιν
συνεννόησης και ελέγχου της τελικής λίστας παραληπτών.

λογοτυπηση συνταγησ
c o n ta c t u s
Υπεύθυνη παραγγελιών: Μαντώ Βερούτη
210 6818 524
info@drinkworks.gr
www.drinkworks.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Οι προτάσεις μας είναι πρωτότυπες, αλλά πιο πρωτότυπο θα είναι το δώρο που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα έχει τη δική σας
προσωπική πινελιά. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να συνθέσουμε το τέλειο δώρο που θα μείνει αξέχαστο σε κάθε παραλήπτη.
Για τα εταιρικά δώρα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή του Brand ID σας τόσο στη συσκευασία όσο και σε επιμέρους
στοιχεία, ώστε να ξεχωρίσετε στους πελάτες και τους συνεργάτες σας.
Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των δώρων δύναται να αλλάξει με όποιο προϊόν επιθυμείτε, ώστε να καλύψει κάθε σας
επιθυμία και ανάγκη.

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων η συσκευασία και τα προϊόντα ενδέχεται να αλλάξουν με προϊόντα αντίστοιχης
ποιότητας και αξίας, κατόπιν συνεννόησης. Οι τιμές του καταλόγου, είναι βασισμένες στις ισχύουσες τιμές των κρασιών και
οινοπνευματωδών ποτών και ισχύουν εφόσον δεν προκύψουν σημαντικές ανατιμήσεις.

υπηρεσιεσ προστιθεμενησ αξιασ
Χειρόγραφες ευχετήριες κάρτες.
Τοποθέτηση επαγγελματικών καρτών μέσα στα δώρα με προσωποποιημένο καρτελάκι για τον κάθε παραλήπτη στο εξωτερικό της
συσκευασίας.
Συνδυασμός των προτεινόμενων περιεχομένων με δικά σας δώρα που έχετε προμηθευτεί.

@drinkworks_athens

/drinkworks.gr

WIN E B O X

#2021WBA

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. Ορεινός Ήλιος, κτ. Σεμελη, 187ml
2 συσκευασίες μαρμελάδα
1 συσκευασία κριτσίνια σίτου
1 κάρτα ευχών

16,00€ ››› 12,90€ + VAT

s p a r k li n g B O X
#2021WBA

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. prosecco, 200ml
1 συσκευασία bruschette
1 κάρτα ευχών

13,50€ ››› 10,89€ + VAT

s p a r k l in g c o c k tail B O X
#2021SCA

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. prosecco, 200ml
1 φ. crème de cassis, 30ml
1 συσκευασία μπατόν σαλέ
1 λογοτυπημένη συνταγή / κάρτα ευχών

18,50€ ››› 14,92€ + VAT

celebration cocktail BOX
#2021SCB

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. prosecco, 200ml
1 φ. crème de cassis, 30ml
2 γυάλινα ποτήρια σαμπάνιας ﬂute
1 λογοτυπημένη συνταγή / κάρτα ευχών

19,50€ ››› 15,73€ + VAT

ne groni BOX
#2021NB

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. Negroni Edition 2021, 100ml
1 κάρτα ευχών

12,00€ ››› 9,68€ + VAT

w elln es s b a g
#2021WBA

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. Mastiqua Lemonade, 330ml
1 συσκευασία παστέλι με σουσάμι
1 συσκευασία chips αποξηραμένων φρούτων
1 συσκευασία τσάι σε δοκιμαστικό σωλήνα
1 κάρτα ευχών

13,00€ ››› 10,48€ + VAT

wellne ss βοχ
#2021WBB

1 cupcake βασιλόπιτας με λογότυπο
1 φ. Mastiqua Green Tea, 330ml
1 συσκευασία antioxidant mix (φρούτα & ξηροί καρποί)
1 μπάρα σοκολάτας με stevia
1 κάρτα ευχών

18,50€ ››› 14,92€ + VAT

