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 כמות המינימום משתנה בין מוצר למוצר | המחירים אינם כוללים מע“מ | המחירים אינם כוללים משלוח  | עד גמר המלאי | ט.ל.ח |

קטלוג מוצרים עד 10 ש“ח

אריזת דגים
במיתוג
אישי

מסטיקים
ממותגים

’שנהיה לראש ולא לזנב‘

על האריזה  אריזת מתכת אישית במיתוג מותאם 
 בתוך האריזה  דגי סודה

 ’פותחים שנה בטעם טוב‘
על האריזה  מסטיקים ממותגים בהתאמה לטעם טוב
בתוך האריזה  בליסטר מסטיק המכיל 10 מסטיקים

               בטעמי פירות / מנטה   



קטלוג מוצרים 10-20 ש“ח
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כוורת
במיתוג
אישי

 מגירת
הפתעות

בחיתוך לייזר

משושה
במיתוג אישי

’כוורת במיתוג אישי‘

על האריזה  אריזת משושה בהדפסה מלאה 
בתוך האריזה  לבחירתכם - סוכריות דבש / פרלינים

’מגירת ההפתעות במסר אישי‘

על האריזה  אריזת מגירה עם מסר לשנה חדשה 
בתוך האריזה  בהתאם למסר

דגים, לבבות שוקולד, סוכריות דבש ועוד ...



 כמות המינימום משתנה בין מוצר למוצר | המחירים אינם כוללים מע“מ | המחירים אינם כוללים משלוח  | עד גמר המלאי | ט.ל.ח |

קטלוג מוצרים 10-20 ש“ח

מיני
 ’מיני ביז‘ביזזזזז

על האריזה  אריזת מזוודה אישית לתשומת לב
בתוך האריזה  מה שתרצו - סוכריות דבש / פרלינים ועוד

פחית
’פחית איחולים במיתוג אישי‘איחולים

על האריזה  פחית מפנקת ויוקרתית במיתוג אישי 
בתוך האריזה  בהתאם למסר

דגים, לבבות שוקולד, סוכריות דבש ועוד ...
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קטלוג מוצרים 10-20 ש“ח

דבש
בתפוח

מלבן במיתוג
אישי

גליל דבורה
במיתוג אישי

’דבש בתפוח‘

על האריזה  אריזה בצורת תפוח מדליקה 
בתוך האריזה  סוכריות דבש, דבש 120 מ“ל, פרלינים ועוד...

’מארז מלבני מדליק‘

על האריזה  אריזת מלבן במיתוג אישי 
בתוך האריזה   סוכריות דבש, סוכריות מנטה, דגי שוקולד 

’גליל מזמזם‘...

על האריזה  אריזת גליל מהממת עם מכסה נשלף במיתוג אישי 
בתוך האריזה  סוכריות דבש, סוכריות מנטה, פרלינים,

                דובשניות וכו‘
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קטלוג מוצרים 20-30 ש“ח

מארז
 מגנטים
להשראה

שנהיה לראש
ולא לזנב

 ’שנהיה לראש ולא לזנב‘
 על האריזה  אריזת מלבן מדליקה הממותגת בחזית ועטופה בחבק

בתוך האריזה  דגי שוקולד
              

 ’מארז מגנטי השראה‘
על האריזה  אריזת מתכת ריבוע במיתוג אישי
בתוך האריזה 12 מגנטים עם משפטי השראה

                כמספר חודשי השנה
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קטלוג מוצרים 30-50 ש“ח

מזוודת
תפוח ודבש

Fresh
start

מארז
איחולים

‘ Fresh Start   מארז ’ 
 על האריזה  אריזה מדהימה עטופה בחבק
בתוך האריזה מסטיק מנטה לשנה מרעננת  

עפרונות לכתיבה טובה + מחדד 
פנקס השראה

 ’מארז איחולים‘
על האריזה  מארז מגירה המכיל 3 פחיות עם איחולים

בתוך האריזה 3 פחיות אשר כל אחת מכילה
מילוי בהתאם לאיחול הרשום עליה

 ’מארז תפוח ודבש‘
 על האריזה  לאנץ‘ בוקס קרטון ממותג
בתוך האריזה דבש 250 מ“ל + לקקן
קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 250 מ“ל
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קטלוג מוצרים 50-70 ש“ח

דבש
הכל דבש

מארז
שפע וברכה

מארז שפע
ויוקרה

 ’מארז שפע וברכה‘
על האריזה  מארז מגירה מרשים ויפה

בתוך האריזה דבש 250 מ“ל, 2 קונפיטורות לבחירה
ורוטב טעים ומפנק

’מארז דבש הכל דבש‘
על האריזה  מזוודת מתכת ממותגת ואיכותית

בתוך האריזה גליל עם סוכריות דבש, דבש 250 מ“ל + לקקן
מאגדת דובשניות, והכל ממותג בהתאמה

 ’מארז שפע ויוקרה‘
על האריזה  מזוודת מתכת איכותית ממותגת בחזית

בתוך האריזה דבש 250 מ“ל + לקקן
גליל עם פרלינים משובחים

מארז משושה המכיל סוכריות דבש
מארז מלבני המכיל דפי ממו לכתיבה טובה.
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קטלוג מוצרים עד 50-70 ש“ח

מכל טוב
השנה

מארז
השראה

 ’מארז השראה‘
על האריזה  מארז מגירה מרשים המכיל 4 גלילי מתכת

בתוך האריזה 4 גלילי מתכת הממותגים עם משפטי השראה
בכל גליל יש מילוי המותאם למשפט הנבחר

 ’מארז מכל טוב השנה‘
על האריזה  מארז יוקרתי ומפנק
 בתוך האריזה דבש 250 מ“ל

קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 250 מ“ל
קונפיטורת רימון 240 מ“ל

רוטב לבחירה
פחית שמן זית משובח
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קטלוג מוצרים 70-100 ש“ח

דבש ונופת
צופים

 ’מארז דבש ונופת צופים‘
על האריזה  מארז יוקרתי ומפנק

בתוך האריזה בקבוק שמן זית 250 מ“ל
דבש טהור 250 מ“ל + לקקן

קונפיטורת תפוח עץ וקינמון 250 מ“ל
ממרח טחינה ודבש 250 מ“ל

גליל מתכת במילוי פרלינים משובחים

שנה
בטוב טעם

 ’מארז שנה בטוב טעם‘
על האריזה  מארז יוקרתי, אלגנטי ועשיר

בתוך האריזה מחברת לכתיבת מתכונים אלגנטית ויפה
דבש טהור 250 מ“ל

קונפיטורת תפוח עץ 250 מ“ל
קונפיטורת רימון 250 מ“ל



קטלוג מוצרים 100-150 ש“ח
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מארז שפע
ויוקרה

מארז יוקרה
מפנק

 ’מארז שפע ויוקרה‘
על האריזה  מארז עשיר, יוקרתי ומפנק

בתוך האריזה בקבוק יין יוקרתי
פחית שמן זית משובח

רוטב לבחירה
דבש 250 מ“ל

קונפיטורה לבחירה 250 מ“ל
 קונפיטורה לבחירה 250 מ“ל

 ’מארז יוקרה מפנק‘
על האריזה  מארז יוקרתי, אלגנטי ועשיר
בתוך האריזה 2 בקבוקי יין משובחים

פחיות (4) במיתוגי ברכות לחג עם מילוי בהתאמה.
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אנו, בנופך משלכם, ערוכים, דרוכים ומוכנים
להעניק לכם מוצר מוקפד עד לפרטים הקטנים, אשר נארז באהבה גדולה ובאיכות הגבוהה ביותר.

נשמח להתאים לכם נופך משלכם לשנה החדשה.

נופך משלכם
050-7488855   |   www.nofach.co.il

המוצרים של נופך משלכם
נארזים בשיתוף עם עמותת ’שיקום אחר‘

המעסיקה פגועי נפש כחלק משיקומם בקהילה.
ברכישת מוצר מבית ‘נופך משלכם‘ הינכם שותפים
במתן הזדמנות שווה להעסקת אנשים המתמודדים

עם מגבלה נפשית בשוק התחרותי.
תודה!


