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Bantik - soluții de cadouri pentru compania ta

Garantăm:

consultanță specializată gratuită
realizare concepte personalizate
raport preț / calitate loial pentru clienții corporate
viteză record de împachetare cadouri
selecție profesională de ciocolată, vinuri și produse gourmet
cele mai noi tendințe de design în gift industry

Dispunemde:

peste 600 de clienți mulțumiți
experiență de 1000 concepte cadou proiectate
capacitate de împachetare: 500 cadouri / zi
peste 100 de furnizori din Republica Moldova, Ucraina,
Federația Rusă, Belgia, Turcia și România

CADOURIBUSINESS - așa cum ar trebui să fie

Ce disting cadourile, coșurile și seturile de cadouri propuse de Bantik
de numeroasele oferte ale altor companii?

Cadourile corporative de la Bantik sunt accesibile ca preț și
interesante pe conținut! Transformați rutina plictisitoare pentru
selectarea cadourilor de sărbători într-un proces creativ, în care gift
designer-ul Bantik vă va acorda toată atenția, va prelua stilul, ideea și
mesajul pe care vreți să-l trasmiteți angajaților, partenerilor și
prietenilor afacerilor dvs. Clienții, partenerii și colegii dvs. vor fi
impresionați și mulțumiți!

Puteți utiliza sistemul de selecție a cadourilor conform categoriilor de
preț și puteți alege cadourile potrivite în funcție de ocazie, sex,
profesie și bugetul propus pentru evenimentul respectiv.



Limited Edition

Natural StoryDoctor Honey Golden Sparks

Best Wishes Vanilla Sky

Black Honey

Doctor Honey - 750 mdl

Vanilla Sky - 1200 mdl

Natural Story - 1450 mdl

Golden Sparks - 1300 mdl

Best Wishes - 1200 mdl

Black Honey - 1200 mdl



CATEGORII

CADOURI SIMPLE CADOURI STANDARD CADOURI PREMIUM CADOURI LUXURY

corporate.bantik@gmail.com



De ce să alegi cadourile corporative de la Bantik?

Neutral Christmas Floral & Tropical Christmas Classic Genre Fashion Christmas

Cadourile Bantik urmăresc:

să transmită mesajul companiei dvs.;
să fie utile destinatarilor;
să conțină produse premium;
să se încadreze în bugetul propus;
să respecte tendințele in materie de design și decorațiuni.

În acest an vă propunem:

Concepte personalizate de cadouri business în stil:
Neutral Christmas
Floral & Tropical Christmas
Classic Genre
Fashion Christmas



Cadouri SIMPLE - Bantik Box

Un cadou se face distins prin formă, conținut și armonia dintre concept și produse, nu prin mărimea sa.
Bantik Box este opțiunea perfectă pentru a transmite un mesaj simplu, dar memorabil, iar cea mai

plăcută emoție despre acest tip de cadou este prețul avantajos și faptul că
“bucuria vine din suflet și din lucruri mărunte”.



Conținut recomandat pentru un Bantik Box de Crăciun

Bantik BoxBantik BoxBantik Box
Cutie
Decor de iarna (cerb)
Vin
Biscuit de Crăciun
Condimente pentru vin fiert
Mix alune premium
Ciocolată neagră

Cutie
Decor de iarna
Cană
Cacao
Scorțișoară
Marshmallows

Cutie
Decor de iarna
Ceai / Cafea / Vin
Honey Souffle Peroni
Glob cu ciocolată

de la 250 mdl/buc (fara TVA) de la 350 mdl/buc (fara TVA) de la 200 mdl/buc (fara TVA)



Cadouri STANDARD

Crăciunul este o sărbătoare de familie; sunet de cupe, clopoței, aromă de cafea sau vin fiert și
bunătăți din camera bunicii.

Cadourile Standard în acest an au la bază una dintre amintirile cele mai vii legate de Sărbătorile de iarnă:
vin fiert, cafea cu biscuiți de casă, vișinată din camara bunicii, fructe uscate, miere.

Opțiunile Standard pot satisface nevoile oricărui concept ales, proiectate strategic din produse de calitate și
ambalate cu mult bun gust. Aceste cadouri pot cuceri prin individualitatea și utilitatea lor.



Cherry Gift Box

Cutie cu capac / Cutie brad
Crenguțe de brad cu jucării și pomușoare roșii
Vișinată (rețetă autentică)
Honey Souffle Peroni
Trufe clasice / Trufe cu umplutură de vișine

de la 790,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Cuvee Prestige Gift Box

Cutie de lemn
Decor de iarnă
Vin spumant brut alb
Trufe de ciocolată
Cașcaval dur
Lumânare decorativă
Biscuit de Crăciun

de la 690,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Forest Gift Box

Cutie brad / Cutie cu capac
Decor de iarnă (cerb)
Vin roșu sec cupaj
Set cremă de miere Peroni
Biscuiți crocanți cu unt
Cașcaval Camembert
Biscuit de Crăciun
Crenguțe de brad

de la 750,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Perfect Gift Box

Cutie cu capac / Cutie brad
Decor de iarnă (cerb)
Vin sec
Cașcaval
Trufe clasice
Glob cu ciocolată

de la 690,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Crisecco Gift Box

Cutie cu capac / Cutie brad
Decor de iarnă
Vin spumant
Glob cu ciocolată
Trufe clasice

de la 490,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Coș cu bunătăți

Coș
Decor de iarnă
Vin sec / Spumant
Trufe clasice
Mix alune în ciocolată
Glob cu ciocolată

de la 650,00 mdl (fara TVA), preț buc.



pentru achitare
în avans

DISCOUNT-10%
până la

25Noiembrie

-7%
până la

10Decembrie



Cadouri PREMIUM

În afară de selecția riguroasă a bunătăților și produselor gourmet, peste valoarea recunoscută a vinurilor
spumante încadrate în aceste cadouri, stilul și eleganța Cadourilor Premium marca Bantik sunt date în primul

rând de o serie de elemente decorative foarte atent alese și armonios încadrate. Cutiile cu capac cu
miros de lemn natural au devenit cartea de vizită a acestei categorii de cadouri, iar Coșurile Premium

ocupă poziții de top în aceasta clasa.
Alegeți un Cadou Premium pentru a satisface până și cele mai răsfățate gusturi!



Classic Gift Box
Cutie de lemn
Decor de iarnă
Cuvee Prestige / Cuvee Premium / Brut Classic / Vișinată
Selecție biscuiți
Ciocolată clasică cutie
Alune în ciocolată
Condimente / Cremă de miere / Cașcaval de la 1000,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Premium Cuvee Gift Box

Cutie cu capac
Panglică de satin
Premium Cuvee
Selecție de praline handmade
Borcănaș cu mix de alune în ciocolată

de la 1000,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Coș Premium cu bunătăți

Coș
Decor de iarnă
Premium Cuvee
Mix alune în ciocolată
Trufe clasice
Cașcaval
Honey Souffle Peroni
Glob cu ciocolată
Selecții condimente pentru cafea
Biscuit de Crăciun

de la 1300,00 mdl (fara TVA), preț buc.



Coșuri Luxury

Coșurile Luxury conțin preparate gourmet, preparate tradiționale românești, accesorii rafinate,
vinuri atent selectate și alte produse premium.

Conținutul acestora este stabilit individual cu clientul, începând cu bugetul de 1500 mdl.
Este un produs cum ar fi un preparat culinar de Chef, adică gift designerul selectează un super conținut în

bugetul propus de client și modelează un cadou exclusiv pentru acest client.
Daca vrei să faci o surpriză angajaților sau partenerilor, poți găsi la noi coșuri cu adevărat speciale, care să

satisfacă și cele mai pretențioase gusturi.



Condiții Generale 2021
Asistență
Staff-ul nostru îți stă la dispoziție în mesaj direct sau la unul din numerele de contact afișate, pentru a te ajuta la alegerea pachetelor cadou care se
potrivesc cel mai bine necesităților tale și pentru a-ți oferi toate detaliile privind produsele.
Personalizare
Dispunem de o echipă cu experiență, capabilă de a crea un concept unic de cadou business pentru compania ta, inclusiv cu produse care nu sunt
expuse în ofertă.
Felicitări
Putem adaăga în cadourile Bantik mesaje de felicitare cu sigla companiei tale, cu condiția ca acestea să fie trimise cel puțin cu o săptămâna înainte de
data livrării cadourilor și se supun unui tiraj minim.
Prețuri și reduceri
Prețurile afișate în ofertă sunt de start și includ conținutul descris detaliat și ambalajul. Pentru produsele din aceeași categorie cu conținut diferit,
prețul se emite separat. În funcție de cantitatea comandată poți beneficia de discounturi de volum. Te rugăm să soliciți grila de discount dacă ești
interesat de un volummai mare. Produsele care beneficiază de reduceri la un volum de peste 100 de bucăți sunt deja reduse și nu se aplică discount-ul
suplimentar, fiind valabilă doar reducerea pe criteriul cel mai avantajos pentru tine.
Avantaje fiscale
Există o serie de cadouri prevăzute de lege ca fiind neimpozabile, și în oferta Bantik poți găsi asemenea opțiuni.
Ambalajul
Toate cadourile Bantik pot fi ambalate în cutii cu capac, cutii de brad, cutii cilindrice sau coșuri. Folosim împachetare care garantează siguranța
produselor și integritatea acestora. Timpul de producere a cadourilor este de 48-72 de ore, pentru comenzi express - 24 de ore, iar în perioade
aglomerate, cum este luna decembrie, timpul poate varia și se stabilește conform graficului de împachetare din atelierul Bantik.
Plata
Modalitatea de plată acceptată este transferul bancar în baza facturii emise după confirmarea comenzii și confirmat prin ordinul de plată înainte de
data livrării produselor.
Produse
Bantik își rezervă dreptul de a substitui unele produse care nu sunt disponibile la data împachetării cadourilor cu alte produse de același tip, aceeași
calitate și valoare, cu notificarea clientului despre acest fapt.
Recepția cadourilor
Cumpărătorul va verifica cadourile la momentul recepționării și va transmite informația despre numărul, starea și integritatea acestora în cel mult 48
de ore, pentru a remedia neconformitățile apărute în cel mai scurt timp.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare și nu au valoare contractuală.

corporate.bantik@gmail.com | +373 69 904 699 | +373 68 444 999


