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VERSLO DOVANŲ
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų dovanų 
katalogas – tai mūsų dovana Jums, mieli nariai. 

Šiuo sudėtingu laikotarpiu kviečiame palaikyti vieni kitus, 
dalintis geromis naujienomis, dovanoti dovanas, siūlomas 
rūmų narių ir, svarbiausia, neprarasti optimizmo ir tikėjimo.

Šventiniu laikotarpiu vis dažniau pagalvojame apie kitus. Apie 
artimuosius, kolegas ir partnerius. Nors ir negalėsime 
apkabinti ar paspausti rankos, o šventinio vakarėlio metu 
neaptarinėsime kitų metų planų, tačiau sukurti šventinę 
nuotaiką ir pradžiuginti puikia
dovana tikrai galime.

Šiltų, jaukių ir ramių Jums artėjančių švenčių!

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
Zigmantas Dargevičius



KONTAKTAI:
      Taikos pr. 96, Kaunas, Lithuania
      +37061968777
      sales@acala.lt

4 SKONIŲ MIX DĖŽUTĖJE
Wind Shadow, Purple 
Moon, Amber Garden ir 
Royal Damask (4 x 330 ml)
 

ROYAL DAMASK BUTELIS
DĖŽUTĖJE (1 x 750 ml)
 

Pasiūlymas
(galiojimo laikas iki Gruodžio 31d):  
minimalus užsakymas – 70 € + PVM vertės.

2 SKONIŲ MIX DĖŽUTĖJE
Wind Shadow ir Purple 
Moon.  (2 x 750 ml) 
 

WIND SHADOW MAGNUM BUTELIS 
MAIŠELYJE (1 x 1,5 L).
 

13 € 
+ PVM

18 € 
+ PVM

10 € 
+ PVM

17 € 
+ PVM

Tūkstantmetės tradicijos ir 
naujausios technologijos įgalino 
sukurti taurų, putojantį, 
nealkoholinį gėrimą visoms 
gyvenimo akimirkoms – ACALA 
Premium Kombucha. Mes 
kviečiame pasimėgauti aukštos 
kokybės alternatyva 
alkoholiniams gėrimams, 
tokiems kaip vynams ir 
šampanams. Keturios kruopščiai 
sukurtos skonių kombinacijos ir 
solidžios šampano butelių 
pakuotės dar labiau papuoš jūsų 
ypatingus gyvenimo momentus.   

www.acala.lt

Atidarytuvai ir šampano butelio uždarytuvai neįeina į pasiūlymų kainą. 
Atidarytuvas – 11 € + PVM, šampano butelio uždarytuvas – 8 € + PVM.

https://www.acala.lt
mailto:sales@acala.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061968777


UAB „Aconitum“ kuria ir gamina inovatyvius, 
aukščiausios kokybės receptinius ir nereceptinius vaistus 
bei maisto papildus nuo 1999 metų. Ši įmonė – viena iš 
Lietuvos maisto papildų lyderių. Vartotojų įvertinimą ir 
pasitikėjimą pelnė, išlaikydama atsakingą požiūrį į 
gaminamus produktus: nuolat tobulina preparatų 
sudėtis ir diegia naujausias technologijas gamyboje. 
Kalėdinėms dovanoms puikiai tiks vartotojų įvertinti 
maisto papildai širdžiai – „Rami širdis“, greipfrutų skonio 
kramtomasis vitaminas C – Vitamin C PRO forte, 
ananasų skonio kramtomasis vitaminas D – Soli-D, 
multivitaminų kompleksai moterims ir vyrams bei kiti 
maisto papildai gerai savijautai.

www.aconitum.lt

Nuolaidos kodas galioja iki:
2021 m. sausio 15 d.

NUOLAIDOS KODAS

RUMAI20

Apsiperkant www.aconitum.lt,
taikoma 20% nuolaida

https://www.aconitum.lt
https://www.aconitum.lt


IMUNINEI SISTEMAI
KVĖPAVIMO TAKAMS

NUOVARGIO MAŽINIMUI
ŠLAPIMO TAKAMS

IMUNITETUI
KVĖPAVIMO TAKAMS

ŠLAPIMO TAKAMS

EŽIUOLIŲ ŽOLĖ
ERŠKĖČIŲ VAISIAI

ŠEIVAMEDŽIŲ ŽIEDAI

Fermentuojamos (tirpios) skaidulos, antioksidantai 
(vaisių ekstraktai, vitaminas C, selenas, rutinas), vitaminas D 

(10 mcg/ 2 pak), cinkas

ACORUS BALANCE IMMUNO FIBER sachets 6gx20
Skaidulinių medžiagų šaltinis

ACORUS BALANCE IMMUNITY shots 
25ML X 14

Kaina vaistinėje 25 € 10,00 €

Šiitake ir Reishi grybų ekstraktai, ežiuolė, šeivamedis, čiobrelis, 
propolis, priešpienis, arbatmedis

ŠVF Gripolis  su ežiuole, 2g x 20
Tropinių vaisių skonio milteliai gėrimui

Sudėtyje suderinti komponentai, kurie ne tik duoda 
teigiamą poveikį imuninei sistemai, bet ir suteikia malonų 

skonį arbatai.

Kaina vaistinėje 2,5 € 1,00 €Kaina vaistinėje 25 € 10,00 €

www.acorusbalance.lt

KONTAKTAI:
Indrė Šilinikienė
+370 610 46683
indre@acorus.lt

https://www.sejda.com/call/%2B37061046683
mailto:indre@acorus.t
https://www.acorusbalance.lt


A‘Scentuals Super Microbe Shield 
eterinių aliejų mišinys

• Valo orą, dezinfekuoja patalpas, naikina bakterijas. 
• Stimuliuoja organizmą ir stiprina imunitetą.  
• Apsaugo nuo bakterijų, virusų ir grybelio. 
• Gerina kvėpavimo sistemos veiklą. 
• Stabilizuoja nervinę sistemą. 

A‘Scentuals Immune Booster 
eterinių aliejų mišinys

• Padeda stiprinti imuninę sistemą. 
• Apsaugo nuo virusų. 
• Harmonizuoja emocinę būseną ir pakelia nuotaiką. 
• Padeda atsipalaiduoti ir sumažinti įtampą. 

A‘Scentuals Light Breath 
eterinių aliejų mišinys

• Padeda kovoti su kvėpavimo takų ligomis, 
įvairiomis infekcinėmis ligomis.  
• Atpalaiduoja sinusus ir padėti kovojant su įvairiais 
peršalimo simptomais bei kosuliu.  
• Palengvina astmos simptomus.  
• Atpalaiduoja, sumažina įtampą bei padeda susikaupti. 

Tauro Pro Line Pure Mist šarminis vanduo

• Tai daugiafunkcinis vanduo, kurio pH – 11,3.
• Tinkamas naudoti ant odos, patalpoje garinant difuzoriumi.
• Tinka augintinių kailio drėkinimui, akių, odos ir ausų 
priežiūrai, valymui.
• Pasižymi antibakterinėmis savybėmis, ir antistatinėmis 
savybėmis.
• Gerina kosmetikos priemonių efektyvumą.

Rūmų nariams taikoma -30% 

nuolaida visiems  A’Scentuals 

eteriniams aliejams (ne tik sveikatos 

rinkiniui), taip pat ir difuzoriams. 

NUOLAIDOS KODAS

303030
Nuolaida galios pasakius šį kodą visoje Lietuvoje 

�zinėse KIKA parduotuvėse.

A’Scentuals ir 
Tauro Pro Line 
sveikatos 
vaistinėlė



www.valymaskaune.lt

VALYMO PASLAUGOS
Teikiame įvairios paskirties patalpų, fontanų, 
baseinų, langų, stiklų, vitrinų, baldų, kilimų 
kasdieninio ir poremontinio valymo, dezinfekavimo 
paslaugas.

KONTAKTAI:

arturas.staskevicius@valymaskaune.lt 
+370 691 39187Galiojimas: 6 mėn. 

mailto:arturas.staskevicius@valymaskaune.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37069139187
https://www.valymaskaune.lt


Paketo kaina - 60 € 

Rūmų nariai šį paketą gali įsigyti su 

10 % nuolaida!
Pamokų paketas galioja 12 mėn.

nuo įsigijimo datos

www.bellaverba.lt        

INDIVIDUALIŲ ANGLŲ K. PAMOKŲ PAKETAS 
(4 PAMOKOS)
Šių keturių pamokų (viena pamoka – 60 min.) metu galėsite prisiminti pamirštus 
dalykus, užpildyti egzistuojančias anglų kalbos spragas arba įsigilinti į Jus 
dominančias kalbos vingrybes. Pamokos bus individualiai pritaikytos pagal Jūsų 
poreikius ir norus, o pamokų laiką bus galima laisvai suderinti, kaip ir jų vietą – 
galime darbuotis mūsų kabinete (Vytauto pr. 27) arba nuotoliniu būdu. 
Juk geriausia dovana – galimybė tobulėti!

KONTAKTAI:
info@bellaverba.lt

mailto:info@bellaverba.lt
www.bellaverba.lt


Kūčių vakarienę ir kalėdinius yragus galima užsakyti iki 12.21 d. 
Data gali būti pakeista atsižvelgiant į užsakymų skaičių, todėl kviečiame 
užsakyti iš anksto.

1. TRADICINĖ 12 PATIEKALŲ ŠV. KŪČIŲ 
VAKARIENĖ 4 ASM. TIK 69 EUR. 
Beveik 10 metų siūlome 12 tradicinių patiekalų vakarienę išsinešti ant 
Jūsų ar Jūsų artimųjų stalų. 

2. “Bernelių užeigos” konditerijos 
populiariausias!
Drėgnas, tirpstantis burnoje morkų pyragas su kreminiu sūriu tik 6,90 Eur.
Pyragas šventiškai papuoštas. Gaminio svoris apie 1 kg. 

www.berneliuuzeiga.lt

KONTAKTAI:      
      +370 615 26 812
      info@berneliuuzeiga.lt

KO
NDITERIJOS POPULIARIAUSIAS!

6,90 €

https://www.berneliuuzeiga.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061526812
mailto:info@berneliuuzeiga.lt


Variantas: kava + šokoladas. 
Tobula nedidelė dovana, kurioje rasite šviežios maltos kavos Co�ee 
Cruise pakuotę 250g bei rankų darbo šokoladą su lio�lizuotomis 
uogomis, kurio svoris net 150g. Jei įspūdį norisi sustiprinti, 
rekomenduojame pridėti ir rankų darbo triufeliukų pakuotę. 
Spalviškas, kvapnus ir labai skanus rinkinys.rinkinys.

Variantas: Rankų darbo 9 triufelių dėžutė. 
Kai norisi simboliškai pasveikinti bei nustebinti, visuomet gelbėja 
įvairių saldžių skonių rinkinys. Siūlome 9-ių skirtingų triufeliukų 
dėžutę, kurioje rasite ir maskarponės sūrio su avietėmis derinį, ir 
baziliko su mangais skonį, net ir šampano burbuliuku su tviskančio 
aukso dulkėmis.

Variantas: Kavos dėžutė 4x250g. 
Tai kavos gurmano rinkinys, kuriame yra net keturios skirtingų 
kavos regionų kavos. Šviežiai čia pat Lietuvoje skrudintos ir 
sufasuotos, kvepiančios šviežumu bei kokybe. Skonis bei 
aromatas, kuris kasdien pakylės didiems tikslams.

KONTAKTAI:
      Savanorių pr. 276, Kaunas – Žaliakalnio terasos, I aukštas
      +370 673 53031
      info@co�eeloft.lt

Įmonė valdo prekės ženklus „Coffee Loft“ 
(kavos parduotuvė) ir „Coffee Cruise“ (kavos 
skrudykla), užsiima kavos pupelių skrudinimu, 
prekyba šviežiai skrudinta kava, kavos aparatų 
ir kitos susijusios įrangos prekyba bei kuria 
individualius pasiūlymus verslo dovanoms.  

www.coffeeloft.lt

www.coffeeloft.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37067353031
mailto:info@coffeeloft.lt


GREEN FEEL’S PLAUKŲ KONDICIONIERIUS SU 
NATŪRALIU ALAUS MIELIŲ EKSTRAKTU IR GRAIKINIŲ 
RIEŠUTŲ ALIEJUMI 150 ML
Priminkime vieni kitiems, kaip svarbu nepamiršti skirti laiko sau! Kai 

gali mėgautis mėgstama knyga, šilta arbata, ir žinojimu, jog 

nepamiršti puoselėti savo kūno grožio. Vos kelios minutės ir šis 

plaukų kondicionierius, Riešutaitis, padės paversti jūsų plaukus 

švelnesniais, blizgesniais, efektyviai juos pamaitins. Skirkime laiko 

sau, mėgaukimės nuostabiu priemonės graikinių riešutų aromatu ir 

atsidėkokime savo plaukams, kad  jie stengiasi būti vienu gražiausių 

Jūsų aksesuarų. Rekomenduojama dovanoti su šampūnu Riešutu ir 

sauja graikinių riešutų.

 

GREEN FEEL’S ŠAMPŪNAS SU NATŪRALIU ALAUS 
MIELIŲ EKSTRAKTU IR GRAIKINIŲ RIEŠUTŲ ALIEJUMI 
250 ML
Švelnūs, blizgūs, sveiki - plaukai, kurie nusipelnė komplimentų! 

Padovanokite sau bei savo brangiausiems plaukų priežiūros 

produktą, kuris leis mėgautis nuostabiais pojūčiais, džiaugiantis 

savo plaukų grožiu. Šampūnas su natūraliu alaus mielių ekstraktu ir 

graikinių riešutų aliejumi - užtikrina ne tik tinkamą plaukų priežiūrą, 

bet ir paverčia kasdieninį plaukų puoselėjimą išskirtiniu, dėl 

magiško graikinių riešutų aromato. Šventinę nuotaiką pajusite dar 

savo vonios kambaryje! Rekomenduojama dovanoti su plaukų 

kondicionieriumi bei sauja graikinių riešutų.

GREEN FEEL’S MAITINAMASIS KŪNO KREMAS SU 
GRAIKINIŲ RIEŠUTŲ ALIEJUMI 200ML
Ar ir Jums Šv. Kalėdos asocijuojasi su pačiais jaukiausiais ir 

nuostabiausiais aromatais? Padovanokite sau ir savo 

brangiausiems naują, itin jaukų Kalėdų kvapą ir išskirtinius 

pojūčius – maitinamasis kūno kremas Riešutėlis su natūraliu 

graikinių riešutų aliejumi gali tuo pasirūpinti. Produkte gausu 

graikinių riešutų aliejaus, kuris padeda ne tik intensyviai maitinti 

ir drėkinti Jūsų kūno odą, bet ir ją apgaubti užburiančiu, ką tik 

nuskintų ir išgliaudytų riešutų aromatu. Rekomenduojama 

dovanoti su saujele graikinių riešutų.

 

www.cosmoway.lt

https://cosmoway.lt


Apsiperkant el. parduotuvėje, 

 rūmų nariams taikoma 

20% nuolaida

NUOLAIDOS KODAS

rumai20

DENAfashion - lietuviškos kojinaitės ir pėdkelnės moterims. Skirtingų storių 
raštų, spalvų ir dydžių - nuo SM iki XXL dydžio, kad kiekviena rastų sau 
tinkančius ir patinkančius gaminius. Mūsų išskirtinumas - 3D technologija - tai 
dvigubai daugiau elastano turintys gaminiai, maloniai priglundantys prie 
kūno, su aukšta comfort guma liemens srityje.

LIETUVIŠKOS PĖDKELNĖS IR 
KOJINAITĖS MOTERIMS

Įmonės svetainė: www.denateksa.lt         El. parduotuvė: www.denafashion.eu

KONTAKTAI:
Irena Cicėnaitė, direktorė. 
     +370 698 32969
Irma Gendrikaitė, vadybininkė. 
     +370 699 64412

https://www.denateksa.lt
https://denafashion.eu
https://www.sejda.com/call/%2B37069832969
https://www.sejda.com/call/%2B37069964412


NESTANDARTINIŲ 
KIETŲJŲ BALDŲ GAMYBA
Mes, UAB „Dendrus“, esame jau daugiau nei dešimtmetį 
gyvuojanti kompanija, kuri vienija kruopščius ir 
kūrybiškus darbuotojus bei kokybiško originalumo 
išsiilgusius klientus. Visi mūsų darbai – mūsų sėkmės 
istorijos. Mūsų tikslas – Jūsų komfortas, įgyvendintos 
idėjos ir aukščiausios kokybės baldai.

www.dendrus.lt

5%
NUOLAIDA

KONTAKTAI:
egidijus@dendrus.lt

https://www.dendrus.lt
mailto:egidijus@dendrus.lt


SKIRK LAIKO SAU
Šis šventinis rinkinys idealiai tiks tiems, kurie 
skuba ir pamiršta skirti laiko SAU. Rinkinį sudaro 
NUDITUM 2in1 kaukė/šveitiklis, kuri parodoje 
„Rinkis prekę lietuvišką 2020“ laimėjo AUKSO 
medalį bei riboto leidimo, ypatingas rankų 
kremas „Žvaigždės delnuose“, kuris kvepia 
jaukumu ir slapčiausių svajonių išsipildymu...

ATSIGAIVINK
Šventinį rinkinį sudaro produktai, kurie atgaivins 
tiek veido, tiek rankų odą šaltuoju sezonu. NUDITUM 
hialurono rūgšties serumas yra klienčių 
mylimiausias produktas, pelnęs aukso medalį ir 
daugybę gerų atsiliepimų dėl savo intensyvaus 
drėkinamojo poveikio odai. Riboto leidimo rankų 
kremas „Žvaigždės delnuose“ nukels į prisiminimus 
šeimos rate, kai ore tvyro mandarinų ir saldžių 
kepinių – nugos aromatas.

PAŽINK SAVE
Šventinis rinkinys, skirtas vyrui, kuris rūpinasi savimi ir 
nori pažinti savo vyriškumą. Rinkinį sudaro vyriškos 
HOMINEM linijos prabangus plaukų ir kūno prausiklis, 
drėkinanti veido emulsija bei serumas, kuris padės 
pasirūpinti ir pamaitinti ne tik veidą, bet ir barzdą. 
Riboto leidimo rankų kremas „Žvaigždės delnuose“ 
intensyviai pridrėkins jūsų rankas ir suteiks joms 
švelnumo.

PASILEPINK
Šventinis veido kaukių rinkinys, skirtas kokybiškam 
poilsiui ir pasilepinimui namuose. Rinkinį sudaro trys 
alginatinės veido kaukės: SOLUTIO – išvalys, UNISON - 
suteiks skaistumo, SILENTIUM – nuramins. Taip pat, 
NUDITUM lakštinė, kuri yra prisotinta hialurono 
rūgštimi, tad suteiks odai drėgmės akimirksniu!

25,35 € 

www.manilla.lt

22,26 € 26,46 € 

26,70 € 

25,35 € 

49,20 € KONTAKTAI:
Judita Kuodienė
UAB Dermofaktorius
     Ateities g. 10 LT-08303, Vilnius
     +37060695759
      

Šventiniai
kosmetikos
rinkiniai

https://manilla.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37060695759


RŪPINKIS SAVIMI
Atšalus orams, šis šventinis rinkinys yra tikras 
išsigelbėjimas švytėjimą praradusiai veido odai. Auksu 
apdovanotos NUDITUM prausimosi putos pašalina 
nešvarumus, NUDITUM kolageno serumas intensyviai 
drėkina ir didina odos elastingumą, o SILENTIUM šalčio 
kremas, kuris parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2020“ 
laimėjo AUKSO medalį – apsaugo veido odą nuo žvarbaus 
vėjo ir ją pamaitina.

ATSIPALAIDUOK
Šis šventinis rinkinys padės susikurti vakaro veido 
odos priežiūros ritualą, kurio metu galima 
atsipalaiduoti po ilgos dienos, pabūti su savimi. 
Rinkinyje esantis kalnų krištolo veido masažuoklis 
puikiai tiks NUDITUM kolageno serumui įmasažuoti 
– oda taps stipriai pridrėkinta. Ritualą užbaigti 
rekomenduojame apsauginiu – maitinamuoju 
SILENTIUM šalčio kremu, kuris parodoje „Rinkis prekę 
lietuvišką 2020“ laimėjo AUKSO medalį!

Visi rinkiniai bus įpakuoti šventinėje Manilla dėžutėjė

53,03 € 53,03 € 

89,90 € 

www.manilla.lt

https://www.manilla.lt


Mes drąsiai galime teigti, kad įprastos darbo knygos, tai akmens amžius. 
REZULTATŲ PLANUOTĖJE rasite tikslų kėlimo ir PLANAVIMO SISTEMĄ, kurios dėka 
gebėsite taisyklingai išsikelti tiek asmeninius, tiek įmonės veiklos tikslus. Aiškus 
matomumas ir efektyvumo vertinimo sistema suteikia galimybę stebėti 
vykdomų veiklų veiksmingumą bei identi�kuoti kliuvinius, kurie trukdo laiku 
atlikti priskirtas užduotis. Aukštos kokybės Planuotė padės užtikrintai eiti tikslų 
link, o motyvacija lydės kiekviename žingsnyje – pradėkite planuoti bei siekti 
tikslų jau dabar!

REZULTATŲ PLANUOTĖ 2021  (A4 ir A5 formatai)

18 Eur/vnt. 29 Eur/vnt.

Didesniems kiekiams taikome specialias kainas. 
Rezultatų planuočių kiekiai riboti.

Dėl Planuočių užsakymų ir papildomos informacijos, 
susisiekite el. paštu: info@iprocess.lt

www.planavimoguru.lt

Rūmų nariams 

taikome 20% nuolaidą.

NUOLAIDOS KODAS 

RUMAI

mailto:info@iprocess.lt
https://www.planavimoguru.lt


www.vadovams.eu

Įprasta kaina - 500 €. 

Speciali kaina KPPAR nariams - 400 € 

(20% nuolaida). 

PRAKTINĖS VADOVŲ DARBO GRUPĖS MODERAVIMAS 
„VEIKLOS POKYČIŲ MODELIAVIMAS“

NUOTOLINIU BŪDU ARBA GYVAI

Praktinis įmonės situacijos modeliavimas ir analizė remiantis krizės ir veiklos pokyčių 
diagnostiniu klausimynu (KVPD). Remiantis klausimynu, vadovai atliks įmonės 
situacijos analizę  2 esminiais aspektais procesų ir žmonių bei jų valdymu 
skirtinguose krizės etapuose ir pasirengs rekomendacijas ir gaires veiklos pokyčiams.

www.vadovams.eu


NAMŲ KVAPAS 
“Sweet Home”, 100 ml. 
Išsiskiriantis namų kvapas su lazdelėmis. 
Švelnus ir saldus kvapas, primenantis 
obuolių pyragu kvepiančius namus. 
Lengvas imbiero akcentas, susimaišęs su 
cinamono lazdelių ir vanilės natomis. 

KOSMETIKOS RINKINYS 
Wise Unisex JAI arba JAM: 
Universalus kosmetikos rinkinys veido odai: Veido 
prausiklis Wise Unisex Mild + veido kremas Wise 
Unisex Light (100 ml+50 ml). Universalus svarbiausių 
veido odos priežiūros priemonių rinkinys, puikiai 
tiksiantis tiek vyrui, tiek moteriai ar paaugliui. 
Išskirtinė dovana, kurioje rasite universalias odos 
sveikatą gerinančias ir nuo aplinkos poveikio 
saugančias priemones. Su prebiotikais, kurie 
pasirūpins kiekvienos jautrios odos mikroklimatu. 
Produktai supakuoti dovanai tinkamoje pakuotėje.

KOSMETIKOS RINKINYS 
Wise Unisex JAI arba JAM:
Universalus kosmetikos rinkinys veido ir kūno 
odai: Kūno kremas Wise Unisex Light + 
hialurono serumas Wise Unisex Moisture Boost 
(100 ml+50 ml). Minimalus veido ir kūno 
odos priežiūros rinkinys JAI arba JAM. Sveikai 
odos būklei palaikyti ir apsaugai nuo aplinkos 
poveikio. Protinga lietuviška kosmetika su 
prebiotikais, vitaminu B3, tripeptidais ir 
hialurono rūgštimi. Produktai supakuoti 
dovanai tinkamoje pakuotėje.

MASAŽINĖ ŽVAKĖ 
Driu Beauty + Smells Like Spells
Unikalus ir vienintelis toks lietuviškas produktas, sukurtas 
bendradarbiaujant lietuvių kosmetikos gamintojams Driu 
Beauty ir žvakių kūrėjams Smells Like Spells. Tai šiltas kūno 
kremas, gelbėjantis išsausėjusią odą, sukuriantis namuose SPA 
nuotaiką ir puikiai tinkantis masažui. Masažinė žvakė pripildyta 
natūraliais aliejais, mango sviestu, vitaminu E, sojų vašku ir 
magiškais Smells Like Spells kvapais ir burtais.

Speciali kaina su 20% nuolaida: 36,00 € su PVM. Speciali kaina su 20% nuolaida: 40,00 Eur su PVM.

Speciali kaina su 30% nuolaida: 15,40 Eur su PVM.  Speciali kaina su 25% nuolaida: 25,50 Eur su PVM.

*Esant didesniam kiekiui, kaina dar derinama. *Esant didesniam kiekiui, kaina dar derinama.

*Esant didesniam kiekiui, kaina dar derinama. *Esant didesniam kiekiui, kaina dar derinama.

-20% -20% 

-30% 

-25% 

www.driubeauty.lt

KONTAKTAI:
Indrė Urbanavičienė
MB Driu Beauty
     info@driubeauty.lt
      +370 687 80255
      

https://www.driubeauty.lt
mailto:info@driubeauty.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37068780255


                vsi.galimybiu.dirbtuves

VŠĮ "Galimybių dirbtuvės" tikslas - ugdyti žmonių su intelekto negalia darbinius įgūdžius.  Dirbtuvių 
lankytojai uoliai stengiasi atlikti įvairias rankų darbo užduotis, kurias mums patiki partneriai. 
Prie mūsų jungiasi vis daugiau gamybinių įmonių, norinčių prisidėti prie socialinio pokyčio - padėti 
šiems žmonėms įgyti kuo daugiau darbinės patirties, kad jie lengviau rastų mėgiamą darbą. Be galo 
džiaugiamės lankytojų motyvacija ir noru veikti. Šiemet, pertaukėlių tarp darbų metu, lankytojai 
lavino savo meninius gebėjimus dailindami mažus, jaukius, molinius namelius... Kiekvienas jų rankų 
darbo kūrinys yra unikalus, kiekvienas turi savo spalvą ir istoriją... Kaip ir mes... 

Kviečiame prisidėti ir palaikyti dirbtuvių veiklą 
Kalėdinėms dovanoms pasirenkant mūsų lankytojų 
spalvintus namelius. Lėšos, surinktos už gaminius, bus 
panaudotos tolimesniems darbams šių žmonių gerovei.

Namelio kaina - 7 € /vnt.

KONTAKTAI:
Auksė Griškonienė, vadovė
     aukse.griskoniene@gmail.com
     +37068439285

Saulius Jasevičius, gamybos vadovas
     s.jasevicius@gmail.com
     +37064399990

https://www.facebook.com/vsi.galimybiu.dirbtuves
mailto:aukse.griskoniene@gmail.com
mailto:s.jasevicius@gmail.com
https://www.sejda.com/call/%2B37068439285
https://www.sejda.com/call/%2B37064399990


• Rankų darbo, natūralūs ir tautinio paveldo serti�katą gavę mėsos 
gaminiai iš suvalkijos.
• Kiekvieną rinkinį galima pasirinkti iš jau esamų sukurtų rinkinių arba 
susikurti pagal savo norus.
• Kiekvienas gaminys ir kiekviena dovana atsakingai ir kruopščiai 
ruošiama Jums.
• Galiojimo laikas 30 parų.

MĖSOS GAMINIŲ RINKINUKAI

www.gardulis.lt/dovanos

KONTAKTAI:
      +37067639533 
      dovaneles@gardulis.lt

https://www.gardulis.lt/dovanos
https://www.sejda.com/call/%2B37067639533
mailto:dovaneles@gardulis.lt


JEI IR JUMS ATRODO, KAD LAIMĖ YRA SALDI, 
DOVANOKITE LIETUVIŠKŲ SKONIŲ RINKINĮ IR 
APSUPKITE RŪPESČIU. 

Natūrali arbata, vietinės kepyklėlės sausainiai – tiek 
ne daug reikia, kad atokvėpio valandėlė taptų 
didžiausia atgaiva.

ŽIEMA – TAS METŲ LAIKAS, KAI NORISI SOČIAU, SODRIAU, 
JAUKIAU… 
Surinkome sotų dovanų rinkinį, kad vos atsidarius dėžutę prasidėtų 
šventė ir apimtų šventinė nuotaika. Produktai tinka ir 
pradedantiesiems gurmanams, ir lietuviškos produkcijos mylėtojams 
– visiems, kas nusiteikęs ragauti, pažinti ir ieškoti įsimintiniausių 
skonių derinių. Tinks ir vienam asmeniui ir draugiškam kolektyvui.

NORISI, KAD VISKAS BŪTŲ PARUOŠTA, 
APGALVOTA IR PATIKIMA? 

Tegul gera nuotaika apima akimirksniu: 
dovanokite visa glėbį jaukumo, rūpesčio ir 
ramybės su lietuviškais gaminiais skirtais 
žiemai.

UAB GULBELĖ - tai daugiau nei 30 
metų patirties lietuviškoje 
mažmeninėje prekyboje, tad siūlome 
dovanų rinkinius lietuviškų skonių 
gerbėjams.

E-GULBELĖ pristatys Šakiuose, 
Jurbarke, Marijampolėje ir 
Vilkaviškyje, kad viską suspėtumėte 
laiku.

Didesniems užsakymams individuali 
kainodara.

www.e-gulbele.lt

32 € 

12 € 

15 € 

KONTAKTAI:
     V. Kudirkos g. 61, Šakiai LT-71126
      +370 618 12389
      vaidab@gulbele.lt 

https://www.sejda.com/call/%2B37061812389
mailto:vaidab@gulbele.lt
www.e-gulbele.lt


Mūsų draugams, 

vietoj įprastos kainos (50 €), 

dabar tik 42 €

TEGUL PAKVIMPA KADAGIO DŪMELIU IR PRABANGIU,
ČIRŠKANČIU RIEBALIUKU… 

www.kuchmistrai.lt

Priimame užsakymus Kalėdoms: 
     +370 685 34 432
      

Ištraukėme šventinius receptus ankščiau ir pradedame dalintis pakilia nuotaika, 
geru skoniu ir gurmaniškomis patirtimis.
Antis kepta su apelsinais ir brendžiu, patiekiama su vyne mirkytomis slyvomis, jaunomis 
bulvėmis keptomis rūkytame svieste ir marinuotais pankoliais. Skaičiuojame, kad šio 
gėrio turėtų užtekti 4-6 asmenims. 8 valandas žemoje temperatūroje keptą antį reikės 
dar 40 min kepti savo orkaitėje, 180 oC temperatūroje.

KONTAKTAI:
      Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių raj.
      +370 685 34432
      restoranas@kuchmistrai.lt

https://www.sejda.com/call/%2B37068534432
https://www.sejda.com/call/%2B37068534432
mailto:restoranas@kuchmistrai.lt
https://www.kuchmistrai.lt


PASKANINKIT IR PASALDINKIT SAVO KALĖDAS 
MŪSŲ ŠVENTINIAIS SALDĖSIAIS. 
Nustebinkite artimuosius Kalėdomis kvepiančiais tortukais, o gal mūsų unikalia 
Senovine rieste su aguonomis bei laistyta šokoladu? Cinamonu kvepiantys Šventiniai 
meduoliai - unikali dovana paskanauti ar pasipuošti Kalėdinę eglutę.... 
Švęskime Kalėdas jaukiai, šiltai ir saldžiai.

www.tortai-pyragai.lt

PERŽIŪRĖTI KALĖDINIUS SKANĖSTUS
Rūmų nariams

https://www.tortai-pyragai.lt/asortimentas/kalediniai-ir-naujametiniai-skanestai
https://www.tortai-pyragai.lt


,,DODO CUKRUS” KOLEKCIJA
„Dodo cukrus“ kolekciją sudaro 4 rūšys nera�nuoto 
cukranendrių cukraus iš 17 rūšių, gaminamų 
Mauricijuje.
Atraskite cukranendrių cukraus melasos skonį be jokių 
dažiklių ar chemikalų.
Puiki dovana tiems, kurie vertina arbatą ir kavą su 
cukrumi bei mėgstantiems kepti.

www.dodopasaulis.eu/dovanu-idejos

Gourmet Studija

DUONMEDŽIO VAISIAUS SKONIO 
ŽALIOJI ARBATA IR CUKRAUS 
“KARŪNELĖS”
Duonmedžio vaisiaus skonio žalioji arbata ir cukraus 
“karūnelės” Duonmedžio vaisiaus skonio žalioji arbata 
kartu su gražiais rankų darbo cukraus “karūnelės”

RINKINYS ATOKVĖPIO VALANDĖLEI
Rinkinį sudaro Duonmedžio vaisiaus skonio žalioji 
OPA arbata (stambiais lapeliais) (100 g), Rankų darbo 
nera�nuoto cukranendrių cukraus „KARŪNĖLĖS“ 
dėžutėje (20 karūnėlių - 100 g) ir 1 pakuotė rūšinės 
maltos kavos (250 g). Produktai pateikiami rankų 
darbo dovanų dėžutėje, padengtoje aukštos kokybės 
dekoratyviniu popieriumi (bordo arba juodos spalvos), 
viskas įvyniota į skaidrų celofaną.

https://www.dodopasaulis.eu/dovanu-idejos


DREAMON – tai namų tekstilės prekės ženklas, 
pasižymintis išskirtine kokybe. 
Daugiametė patirtis tekstilės rinkoje leido sukurti produktų, 
užtikrinančiai rasiančių vietą kiekvienuose namuose.

www.dreamonhome.lt

KONTAKTAI:
Ugnė Kuzavaitė
      ugne.kuzavaite@imlitex.com
     +37069917593 

http://www.dreamonhome.lt
mailto:ugne.kuzavaite@imlitex.com
https://www.sejda.com/call/%2B37069917593


Šiandienos ir ateities valymo priemonės 
RAYPATH.                       

Mikropluoštas ir nanosidabro technologija. Ypatingos NanoSilver 
Technology valymo savybės yra dėl išskirtinės pluošto sandaros. Šluostės 
pagamintos iš keliolika metų nesusidėvinčio mikropluošto, prisotinto 
koloidiniu sidabru. Jas užtenka suvilgyti vandeniu, be poreikio naudoti 
chemines valymo priemones. Valomi paviršiai padengiami apsaugine 
danga, padeda kovoti su bakterijomis, virusais, pelėsiu. NanoSilver 
Technology Ekologiška valymo sistema visapusiškai pasirūpins jumis, jūsų 
namais, jūsų augintiniais, jūsų automobiliais...

DOVANOS JŪSŲ SVEIKATAI SU RAYPATH: 
KŪNO IR VEIDO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS, IR MAŽIEMS IR 
DIDELIEMS RANKŠLUOSČIAI VEIDUI IR KŪNUI, VONIOS, 
VIRTUVĖS RINKINIAI, PRIEMONĖS AUTOMOBILIO, 
GYVŪNŲ PRIEŽIŪRAI, VAIKIŠKAS RINKINYS APLINKOS 
PRIEŽIŪRAI

KONTAKTAI:      
     +370 685 80224
      guljola@gmail.com

mailto:guljola@gmail.com
https://www.sejda.com/call/%2B37068580224


www.speakup.lt

PASIŪLYMAS 1: KALBŲ KURSAI
Kviečiame prisijungti prie nuotolinių kalbų kursų „Speak 
Up“ kalbų mokykloje: individualiai, dviese bei mažose 
3/4 žmonių grupelėse. Iš kitų kalbos mokyklų išsiskiriame 
tuo, kad pamokų planus kuriame pagal Jūsų poreikius ir 
tikslus, pamokų metu pasitelkiame įvairius smagius 
žaidimus, vaizdo įrašus, kalbėjimo užduotis bei viską 
puikiai pritaikome nuotolinėse platformose. Taip pat, 
siūlome platų kalbų pasirinkimą: anglų, vokiečių, rusų, 
italų, ispanų, prancūzų, japonų ir lietuvių (užsieniečiams) 
kalbas. 

Pamokos trukmė 90 minučių, o visa reikiama medžiaga 
pasirūpina mūsų kalbų mokykla.

   Rūmų nariams - 10 proc. nuolaida kursų  
   paketui (5 arba 10 pamokų).

PASIŪLYMAS 2: KALBŲ KURSAI 
VERSLO ĮMONĖMS
Pagrindinis mūsų tikslas - kuo tikslingiau ir efektyviau 
prisitaikyti prie nuolat kintančios verslo aplinkos. Kursai ir 
seminarai yra sukuriami pagal Jūsų darbo kalbos 
speci�ką, tad įgautas žinias galite iš karto panaudoti 
praktiškai. Galite rinktis iš trijų siūlomų kalbų verslo 
kursams: anglų, vokiečių ir rusų. Prieš pradedami kursus, 
susitinkame pasišnekėti ir išsigryninti kliento poreikius; 
Kursų metu siunčiame mokinio progreso ataskaitą. O 
pasibaigus ilgesniems kursams, išduodame serti�katus.

Pamokos trukmė 90 minučių, o visa reikiama medžiaga 
pasirūpina mūsų kalbų mokykla.

   Rūmų nariams - 10 proc. nuolaida kursų  
   paketui (5 arba 10 pamokų).

-10% -10% 

KONTAKTAI:
Aušrinė Strakšytė
Mokymų vadovė
     info@speakup.lt
     +370 608 41484
      

https://www.speakup.t
mailto:info@speakup.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37060841484


www.mercure.accor.com    

„Mercure Marijampolė“ - „Accor Hotels“ tinklui 
priklausantis 4 žvaigždučių viešbutis,  kuriame yra 47 
kambariai: 26 standartiniai kambariai ir 21 liukso klasės 
kambarys. Pro langus atsiveria puiki panorama – visas 
miestas nusidriekęs po Jūsų kojomis, o kambariuose 
esančios poilsio bei darbo zonos puikiai tinka ir verslo 
svečiams, ir poilsiautojams.
 „Mercure Marijampolė“ siūlo apsilankyti čia esančiame 
restorane „PJazz“, paragauti kokteilių bare „WINIS“, 
atsipalaiduoti sūkurinės vonios, pirčių erdvėje, 
pasilepinti masažais ar kitomis procedūromis SPA 
centre, o gero dūmo mėgėjams – užsukti į naujai duris 
atvėrusią erdvę „Cigar lounge“. 

KONTAKTAI:
      +370 343 97778 
      mercure@noringe.lt

https://www.mercure.accor.com
mailto:mercure@noringe.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37034397778


Nakvynė liukso klasės kambaryje su 
pusryčiais ir privačiu apsilankymu sūkurinės 
vonios ir pirčių komplekse

Nakvynė liukso klasės kambaryje su 
pusryčiais, pietumis arba vakariene ir 
privačiu apsilankymu sūkurinės vonios ir 
pirčių komplekse

Darbo dienomis: 69 €
Visos savaitės dienomis: 75 €

Darbo dienomis: 85 €
Visos savaitės dienomis: 99 €% % PASIŪLYMO VERTĖ

89 €
PASIŪLYMO VERTĖ

128 €

• Liukso klasės kambarys. 2 asm.
• Pusryčiai 
• Chalatai ir šlepetės
• Privatus apsilankymas Sūkurinės vonios ir Pirčių 
komplekse (būtina registracija), 2 val.
• Apsilankymas treniruoklių salėje (būtina registracija)
• Wi-�
• Parkingas

• Liukso klasės kambarys, 2 asm.
• Pusryčiai
• Pietūs arba vakarienė restorane
• Chalatai ir šlepetės
• Privatus apsilankymas Sūkurinės vonios ir Pirčių 
komplekse (būtina registracija), 2 val.
• Apsilankymas treniruoklių salėje (būtina registracija)
• Wi-�
• Parkingas

PASIŪLYMAS NR.1 PASIŪLYMAS NR.2

Pastaba: esant karantino 
apribojimams, visas 
maitinimas gali būti 
pristatomas į kambarį. SPA 
centre būtina registracija ir 
suteikiamas privatus 
apsilankymas, užtikrinant 
saugumą.

Pasiūlymas galioja iki:
2021 balandžio 30 d.

www.mercure.accor.com    

https://mercure.accor.com


www.bellaverba.lt        

Su kodu rūmų nariams taikoma 

15% nuolaida

NUOLAIDOS KODAS

RumuNariams

Nuolaida galioja iki gruodžio 31 d. 

LECLER LAKŠTINĖS VEIDO KAUKĖS IR JŲ RINKINIAI
Jau daugelio pamėgtos Lecler šilkinės lakštinės veido kaukės ir jų rinkiniai – apgalvota 
dovana tiek verslo partneriams, tiek šeimos nariams. Šiais metais rinkiniuose yra NAUJIENA - 
daugkartinė maitinati ir drėkinanti para�no rankų kaukę.

Lecler rinkiniai yra supakuoti elegantiškose dėžutėse ir kiekvienoje jų yra būtent jums, ar 
jūsų artimam žmogui skirta a�rmacija, įkvepiančia teigiamiems pokyčiams ateinančiais 
metais. Apsilankykite mūsų svetainėje ir rasite kuom nustebinti artimus žmones.

Lecler dovanos jau paruoštos ir supakuotos, belieka tik dovanoti.

www.leclermasks.eu

https://leclermasks.eu/product-category/kalediniai-pasiulymai/


Amatų Rūmų nariams pasiūlymo 

nuolaida - 50 €.

NUOLAIDOS KODAS

VMT- Rely 2020

Nuolaida galioja laikotarpiu 
2020.12.01-2021.02.28

Nuolaidos kodą įrašykite skiltyje – Pastabos

Kas pasirūpins sergančiu artimuoju, jo slauga ir globa, 
kai pats savimi pasirūpinti jis jau nebegali?
Kreipkitės ir kartu rasime Jums tinkamą sprendimą.
Surasime ir atrinksime Jums darbuotoją pagal prižiūrimo asmens 
ir šeimos poreikius.

www.rely.lt

KONTAKTAI:
     info@rely.lt
     +370 682 68226, +370 686 01644
      

https://www.rely.lt
mailto:info@rely.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37068268226
https://www.sejda.com/call/%2B37068601644


www.sauleja.lt

Povandeninis masažas 20 min. ir limfodrenažinis 
masažas aparatu (pusei kūno) 45 min. 

KAINA SU NUOLAIDA: 35 €
KAINA BE NUOLAIDOS: 47 €% 

Šių procedūrų kompleksas gerina imunitetą, limfotakos veiklą, 
mažina skausmus, kojų tinimą bei stangrina. Ypač tinka sėdimą 
darbą dirbantiems žmonėms. Puikus būdas pasisveikatinti ir 
pailsėti.

PASIŪLYMAS NR.1

Perlinė vonia ir nugaros masažas. 60 min.
Prieš masažą Jūsų lauks 20 min. trukmės pasilepinimas šiltoje 
perlinėje vonioje, kuri pašalins nuovargį, atgaivins kūno odą, 
pagerins kraujotaką, suaktyvins medžiagų apykaitą, o švelnus 
oro burbuliukų masažas puikiai atpalaiduos. Po vonios 
mėgausitės nugaros 30 min. masažu, kuris efektyviau pašalins 
įtampą bei nuolatinį nugaros skausmą.

PASIŪLYMAS NR.2

Lietuviška pirties zona su baseinu  2 asm. 60 min.
Pabėkite nuo kasdienybės su artimu žmogumi ir pasimėgaukite 
privačiu poilsiu tik dviese tikroje lietuviškoje pirtyje. Pirties kaitra 
padės atsipalaiduoti, o plaukiodami baseine įgausite naujų jėgų ir 
energijos! Po vandens malonumų galėsite romantiškai dviese 
pasišnekučiuoti vaišindamiesi pirties arbata.

PASIŪLYMAS NR.3

KAINA SU NUOLAIDA: 35 €
KAINA BE NUOLAIDOS: 60 €

Arabiškas muilo putų masažas hamame 2 asm. 90 min.
Pabėgti nuo kasdienybės Jums padės išskirtinis iš Rytų kilęs tradicinis 
muilo putų masažas. Jūsų laukia atisipalaidavimas garinėje pirtyje, kūno 
šveitimas „kese“ pirštine bei ant šiltų turkiškų hamamo gultų šiltomis 
muilo putomis atliekamas atpalaiduojantis viso kūno masažas. Švelnaus 
masažo metu galite pasijusti tarsi gulėdamas lengvuose muilo putų 
debesyse, o po jo galite džiaugtis itin  švelnia ir pamaitinta oda!

PASIŪLYMAS NR.4

Kobido veido masažas su kauke 75 min. 
„Kobido“masažas – vienas efektyviausių terapinių metodų, 
padedančių natūraliu būdu pagerinti odos būklę ir sumažinti 
senėjimo procesus. Tai japonų medicinos, skirtingų manualinės 
terapijos technikų, taškinio ir limfodrenažinio masažo derinys. 
Masažas atliekamas intensyviais, greitais rankų judesiais – maigoma, 
trinama, gnaiboma ir glostoma. Tai tarsi veido audinių mankšta, kuri 
atgaivina ir paryškina veido grožį. Po masažo veidas palepinamas 
veido kauke pagal Jūsų odos tipą. Rezultatai pastebimi jau po pirmos 
procedūros.

PASIŪLYMAS NR.5

KAINA SU NUOLAIDA: 53 €
KAINA BE NUOLAIDOS: 68 €% 

% 

KAINA: 32 € KAINA: 76 €

KONTAKTAI:
      +370 685 02902
      info@sauleja.lt

https://www.sauleja.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37068502902
mailto:info@sauleja.lt


Mes papildomai padovanosime:

- Paciento kortelę, suteikiančią 10% nuolaidą visoms 

paslaugoms;

- Šventinį CLINIC|DPC suvenyrą.

Pasiūlymas galioja iki 2020.12.31

GERIAUSIA DOVANA - ŠYPSENA!  

Nėra geresnės dovanos, nei parodytas rūpestis savo artimojo 
sveikata. Padovanokite savo artimajam, verslo partneriui, kolegai, 
klientui dovanų kuponą odontologijos klinikų tinklo CLINIC|DPC 
paslaugoms.

www.clinicdpc.lt

KONTAKTAI:
     konsultacija@clinicdpc.lt
     +37063200005
      

mailto:konsultacija@clinicdpc.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37063200005
https://www.clinicdpc.lt


www.bellaverba.lt        

Rūmų nariams įsigyjant medinių 

žaislų internetinėje parduotuvėje 

pritaikysime 15% nuolaidą. 

NUOLAIDOS KODAS

KALĖDŲKALĖDOS

Nuolaidos nesumuojamos. 
Akcija galioja iki 2020.12.31.

www.medinisarkliukas.lt

ŠILDANTIS ŽAISLAS
Šildantis žaislas, tai ne tik puikus žaislas kūdikiams ir 

vaikams, bet kartu jis gali būti naudojamas kaip natūralus, 

senas gydymo metodas. Žaislo viduje esantis maišelis su 

grūdais gali būti pašildomas ir jo skleidžiama šiluma padės 

vaikui nusiraminti, greičiau užmigti, sušilti šaltoje lovelėje 

ar vežimėlyje. Dydis: ~ 50 cm. Pagaminta Lietuvoje.

KALĖDINIŲ MEDINIŲ ŽAISLIUKŲ RINKINYS

Žaisliukai pagaminti iš 2 mm storio faneros, 
nedažyti, nelakuoti. Pakuotė - dekoruota kartoninė 
dėžutė. Dėžutės dydis: 9x2x8 cm. 
Pagaminta Lietuvoje. 

MEDINĖ EGLUTĖ
Originali, išskirtinė medinė Kalėdų eglė pritaikyta 

lauko ir vidaus sąlygoms. 

Gali būti natūrali arba dažyta balta spalva. 

Dydis: 100x14x130 cm. Pagaminta Lietuvoje. 

https://www.medinisarkliukas.lt


STEAK SUPPLY yra specializuota mėsos produktų parduotuvė-mėsinė, 
kurianti išskirtinę patirtį, kuri leidžia pirkėjui visada žinoti ką perka bei 
pasirinkti idėją savo stalui. Asortimento pagrindą sudaro vietoje 
brandinama jautiena bei kiti mėsos produktai. Šalia galėsite rinktis 
produktų skirtų mėsos gaminimui bei pagardinimui.

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS MĖSA IR PRIESKONIŲ 
RINKINIAI SKANIAM GYVENIMUI

www.steaksupply.lt

KONTAKTAI:
      Europos pr. 43, Kaunas
      +370 37 777778, +370 612 66677
      kaunas@steaksupply.lt

      PC „Mega“, Islandijos pl. 32, Kaunas
      +370 618 66677

KaunasSteakSupply

https://www.steaksupply.lt
https://www.facebook.com/KaunasSteakSupply
https://www.sejda.com/call/%2B37061266677
https://www.sejda.com/call/%2B37037777778
https://www.sejda.com/call/%2B37061866677
mailto:kaunas@steaksupply.lt


www.bellaverba.lt        www.vadasiga.lt

OKAMURA DARBO KĖDĖ SU ŠŪKIU – 
„BIURAS NAMUOSE, SAUGAU SAVE“
Ergonomika, funkcionalumas, dizainas – visa tai išpildo kėdė Sylphy.  

Japonijos kompanija „Okamura" pasiūlė per 70 kompanijos gyvavimo 

metų ištobulintas reguliavimo funkcijas, kurių pagrindinė žinutė – 

kiekvieno žmogaus kūnas yra tobulas. Kėdes išbandyti galima 

UAB „Vadasiga“ salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Kėdės kaina nuo 665 € su PVM, 

suteikiame 15% nuolaidą 

rūmų nariams 

IŠBANDYKITE REGULIAVIMO 
INSTRUKCIJAS

KONTAKTAI:      
      +370 698 71268
      kaunas@vadasiga.lt

https://youtu.be/lvZQh5nhIak
mailto:kaunas@vadasiga.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37069871268
https://www.vadasiga.lt


www.bellaverba.lt        radviluklubas

PABĖGIMO KAMBARYS „RADVILŲ KLUBAS“. 
Unikalus visoje Lietuvoje ir vienintelis Kėdainiuose. Išdrįskite apsilankyti 

slaptoje „Radvilų klubo“ buveinėje ir įminkite tai, ką įminė „Radvilų klubas“ 

nariai ištisus amžius ieškoję nemirtingumo paslapties. Ištrūkite gyvi!

Intriguojančių užduočių, galvosūkių žaidime 

dalyvauja nuo 2 iki 6 asmenų. Trukmė iki 60 min. 

Kaina asmeniui - 8 eurai. 

Kaina rūmų nariams  - 7 eurai asmeniui.

KONTAKTAI:

Didžioji g. 2, Kėdainiai 
Išankstinė rezervacija, DOVANŲ KUPONAI: 
+370 60024448

https://www.sejda.com/call/%2B37060024448
https://www.facebook.com/radviluklubas


Kiekvienais metais mūsų gurmaniškos kalėdinės dovanos 
spinduliuoja jaukumu ir šiluma, nes kuriamos su ypatingu 
dėmesiu ir apgalvota mažiausia smulkmena...
Na, o šiais sudėtingais metais norėdami palaikyti Lietuvos gamintojus 
stengiamės, kad didesnę dovanų rinkinių dalį sudarytų gardūs 
lietuviški produktai. 
Paruošime specialų pasiūlymą pagal Jūsų įnoringiausius pageidavimus 
ir pasirūpinsime visais organizaciniais klausimais, kad Jūs 
pasitiktumėte Šv.Kalėdas su geriausiomis emocijomis!

www.gourmetstudija.lt

KONTAKTAI:
Raminta
      +370 615 35162
      info@gourmetstudija.lt

Gourmet Studija

Daiva
      +370 610 61310
      info@gourmetstudija.lt

https://www.sejda.com/call/%2B37061535162
mailto:info@gourmetstudija.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061061310
mailto:info@gourmetstudija.lt
https://www.gourmetstudija.lt


KONTAKTAI:
info@vitairko.lt
+370 606 76172

IŠSKIRTINIAI RANKŲ DARBO KONDITERIJOS GAMINIAI
Šiuo metu įmonė savo asortimente turi daugiau kaip 50 rūšių įvairių konditerijos gaminių: 

sausainių, meduolių, va�ių, tinginių ir kitų netradicinių skanėstų. Gaminame meduolinius suvenyrus 

įvairioms progoms su Jūsų pageidaujamais palinkėjimais ir kitais užrašais. Siūlome saldumynų rinkinį.

„Saldumynų asorti“ (galiojimas 45d.)

Į komplektą įeina sausainiai „Švelnumas“ ir aukso medaliu Jonavos raj. apdovanoti Šilbaravykiai 

(įdarai: advokato (kiaušinių likerio), karamelės).  

Grybukai “Šilbaravykiai” yra naujausia mūsų gaminamų grybų rūšis. Šis grybas yra minštos 

konsistencijos. Kotelis padengtas mūsų pačių meistrų sukurta plona atitinkančią natūralią Šilbaravykio 

spalvą glazūra. Kuri suteikia gaminiui unikalų, išskirtinį skonį ir vaizdą. 

Tai yra mūsų sėkmingiausas ir paklausias gaminys šiandienos rinkoje. 

Sausainiai „Švelnumas“ braškių, citrinų ir grietinėlės skonio. Trapios, minkštos tešlos padas dengtas 

puriu zefyrą primenančiu įdaru.

www.vitairko.lt

www.vitairko.lt
mailto:info@vitairko.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37060676172


„Vytautas Active“ – tai visiškai naujas, ryškus, išskirtinio 
dizaino viešbutis TIK suaugusių poilsiui. Kiekvienoje 
erdvėje pastebėsite užuominų Edeno sodų, Adomo ir Ievos 
tema. Tai stilių, spalvų, tekstūrų  derinys, kurį sieja rankų 
darbo detalės,  lietuvių bei užsienio menininkų darbai..

KONTAKTAI REZERVACIJOMS:
      +370 672 28781 
      vipclub@spavytautas.lt

Kauno PPA rūmų nariams suteikiame 
-20% nuolaidą apgyvendinimo 
paslaugoms ir -10% nuolaidą 

programoms. Nuo kainų nurodytų 
www.vytautasactive.lt

DOVANŲ KUPONAMS NUOLAIDOS NETAIKOMOS.

 

www.vytautasactive.lt

https://www.vytautasactive.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37067228781
mailto:vipclub@spavytautas.lt
https://www.vytautasactive.lt


„Vytautas Mineral SPA“ – vieninteliai Baltijos regione ypatingų 
mineralų SPA namai, kviečiantys sveikatą praturtinti išskirtiniais 
„So�jos“ šaltinio mineralais kiekviename žingsnyje. „Vytautas 
Mineral SPA“ – tai šiandieninio žmogaus poreikius atliepianti 
sveikatinimosi, poilsio ir laiko leidimo su artimaisiais vieta.

www.vytautasmineralspa.lt

Kauno PPA rūmų nariams suteikiame 
-20% nuolaidą apgyvendinimo 
paslaugoms ir -10% nuolaidą 

programoms. Nuo kainų nurodytų 
www.vytautasmineralspa.lt

DOVANŲ KUPONAMS NUOLAIDOS NETAIKOMOS.

 

KONTAKTAI 
REZERVACIJOMS:
      +370 672 28781 
      vipclub@spavytautas.lt

https://www.vytautasmineralspa.lt
mailto:vipclub@spavytautas.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37067228781
https://www.vytautasmineralspa.lt


VERSLO DOVANŲ
IDĖJŲ KATALOGAS

Artėjant gražiausioms metų šventėms linkiu Jums bendrystės, jaukumo ir šilumos. 
Dovanokime vieni kitiems gerumą, šypsenas ir nuostabias akimirkas.

 Kurkime šventinę nuotaiką kartu ir nepamirškime:

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje 
bendrystėje! 

 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

gen. direktorė Olga Grigienė 

WWW.CHAMBER.LT CHAMBER.LT

https://www.chamber.lt
https://www.facebook.com/chamber.lt
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