DĀVANU
PIEDĀVĀJUMS
UZ SVĒTKIEM UN
CITĀM PRIECĪGĀM
DIENĀM

100% dabas spēks dāvanās
Vasarā esam kārtīgi pastrādājuši un saglabājuši Latvijas dabīgo produktu vitamīnus savās
sukādēs.
Arī jums ir iespēja saviem draugiem, kolēģiem un paziņām uzdāvināt vitamīnu lādiņu ik vienā
svētku dienā, jo priecīgs cilvēks ir vesels cilvēks.
Ja jums gribas pašiem iesaiņot gardās un veselīgās sukādes, piedāvājam tās arī sveramā veidā.

•

Dāvaniņa no sukādēm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lielogu dzērveņu;
Rabarberu;
Ķirbju;
Cidoniju;
Asorti – visas sukādes kopā;
Cidoniju – dzērveņu mikslis.

Katru no dāvaniņām ir iespēja
izvēlēties 4 izmēros un cenās (ar PVN):
1.

100 g – Ls 1,70

2.

200 g – Ls 2,60

3.

300 g – Ls 3,75

4.

500 g – Ls 7,25

100% dabas spēks dāvanās
Tiem, kas mīl saldumus, mīlēs arī medu
kopā ar sukādēm un riekstiem, kas būs
lieliska piedeva ziemas aukstajos vakaros
pie karstas tējas – Ls 3,75 (ar PVN)

P.S. Uz burciņām ir iespēja uzlīmēt jūsu
uzņēmuma logo vai kādu citu Jūsu vēlmi
(papildus izmaksa).

Savukārt tiem, kam patīk Latvijas
keramika patiks arī Valmieras pusē
gatavotās REBEKA māla bļodiņas kopā ar
mūsu vītamīnu devu Lielogu dzērvenēs –

Ls 5,75 (ar PVN)

P.S. Šo dāvaniņu glīti iesaiņosim dāvanu papīrā.

DĀVANU KOMPLEKTI
Dāvanu komplektā ietilpst –
Līgatnes vīna darītavā tapis upeņu vīns un
Rāmkalnu upeņu sukādes 500g
Cena – 12,50 LVL
Šis komplekts noteikti patiks tiem, kam garšo kas
skābāks un ir vajadzīgs kāds stiprāks vitamīns, jo
upeņu sukādes stiprina organismu un paaugstina tā
spēju pretoties slimībām.

Dāvanu komplektā ietilpst Līgatnes vīna darītavas aveņu vīns, Rāmkalnu lielogu
dzērveņu sukādes, Vainovska griķu un liepu medus
50g.
Cena – 14,30 LVL
Komplekts derēs tiem, kam garšo saldās avenes. Ja kļūst par
saldu, tad var uzkost sauju Rāmkalnu lielogu dzērvenes un
uzņemt vitamīnu lādiņu. Un tam visam pa virsu lieliski derēs no
Latvijas bitēm vāktais medus.

DĀVANU KOMPLEKTI
Dāvanu komplektā ietilpst –
Rāmkalnu lielogu dzērvenes
Rebekas māla bļodiņā, Līgatnes
koka karote un Vainovska medus
2gb (50g)
Cena – 11,20 LVL

Dāvanu komplektā ietilpst –
Rāmkalnu lielogu dzērveņu
sukādes (500g), Vainovska medus
burciņa (250g), Līgatnes koka
karote.
Cena – 11,70 LVL

Mēs varam piepildīt jebkuru Jūsu
vēlmi!
- Piemeklēsim jūsu izvēlētās krāsa bantīti;
- Sacerēsim individuālus novēlējumus Jūsu kolēģiem;
- Nomarķēsim dāvanas Jānim, Pēterim, Ansim, Ievai,
Andrai, utt;
- Gribēsiet – pieliksim pie dāvanām skaistu knaģīti.
- Iesaiņosim Jūsu izvēlētajā dāvanu iepakojumā
(standarta iepakojums – caurspīdīgs iesaiņojamais
papīrs).

Esiet veseli un laimīgi!

Izvēlies un sazinies ar mums!
Atpūtas parks «Rāmkalni»
«Vītiņkalni», Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV – 2141
www.ramkalni.lv
info@ramkalni.lv
Jūsu vēlmes uzklausīs un realizēs Anete (26644622) vai
67511278).

