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הארגזים שלנוהארגזים שלנו



Shuk

Boxes
 FRESHLY HAND-PICKED FROM

MORE THAN 20 LOCAL BUSINESSES



SHUK IN A BOX

ה-ארגז המקורי שלנו שיעשה לכם חגיגת שוק אמיתית בבית. 

מארז מהשוק בו נאספים פריטים מלמעלה מ-10 עסקים שונים 

בשוק התקווה ושוק לוינסקי ונארזים טרי טרי ביום המשלוח. 

• בקבוק יין של יקב טוליפ החברתי

• עוגת קראנץ׳ שוקולד טריה ומטריפה של יאן משוק התקווה

• בקבוק שמן זית 250 מ״ל של משק פתורה המשפחתי

• ממרח מבית ״פתורה - בוטיק משפחתי״

• כיכר לחם רוסטיקו טרי טרי של מאפיית המוציא לחם

• צנצנת זיתים

• פירות העונה

• נענע / מרווה

• צנצנת חלבה פקאן של ״ממלכת החלבה״

• מיקס אגוזים של ״חממה״ משוק לוינסקי

• סוכריות גומי בתפזורת �

• טבלת שוקולד בוטיק של ״רונן אפללו״

• קפה של אטלס משוק לוינסקי / מזרחי / לוי משוק התקווה

• צנצנת תבלין משתנה בהפתעה מהשוק!

• גבינת מנצ׳גו / גאודה ממעדניות השוק

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 410

מה בפנים?מה בפנים?



SHUKATAN

• בקבוק מיץ סחוט טבעי

• בירה בוטיק של מבשלת ״ביר בזאר״ מהשוק / בירה הרצל

• צנצנת פקאן חלבה של ״ממלכת החלבה״

• קופסת פרי העונה 

• ממרח מבית ״פתורה - בוטיק משפחתי״

Honey Lulu עוגייה מאנסטר ע-נ-ק-י-ת של •

• עוגת בבקה שוקולד אישית של יאן משוק התקווה

• צנצנת זיתים

• שקית פיצוחים של “חממה” משוק לוינסקי

• צרור נענע טרייה / מרווה

• לחמניית “רוסטיקון” ממאפיית ״המוציא לחם״ / קרקרים של ״עידית וסביון״

• קפה של אטלס משוק לוינסקי / לוי משוק התקווה

• סוכריות גומי בתפזורת �

• מגיע בארגז עץ פתוח יפהפה, לשימוש חוזר!

ניתן לשדרג לבקבוק יין אישי של יקב טוליפ החברתי

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 280

מה בפנים?מה בפנים?

לקחנו את ארגז השוק המקורי שלנו והכנסנו לגרסה קטנה 

ומטריפה! מארז שוק שיעשה לכם חגיגת שוק אמיתית בבית. 

ארגז בו נאספים פריטים מעסקים שונים בשוק התקווה 

ושוק לוינסקי ונארזים טרי טרי ביום המשלוח.



SHUKING

• בקבוק יין בוטיק של יקב פלטר 

• בקבוק ערק ״יודה״ 200 מ״ל

• עוגת שמרים גדולה, טריה ומטריפה

• בקבוק שמן זית 750 מ״ל של ״עינות קדם״ / ״פתורה – בוטיק משפחתי״

• זר פרחים של ״Bini Bouquet״ משוק לוינסקי )מגיע מחוץ לארגז(

• בקבוק סילאן אורגני של חוות ״עינות קדם״

• אננס עם הכתר

• צנצנת חלבה של ״ממלכת החלבה״

• פקאן מצופה חלווה

• ירקות טריים מהשוק )משתנה בהתאם לעונה(

• רביעיית פרלינים בעבודת יד של ״רונן אפללו״

• ״ממרח מבית ״פתורה - בוטיק משפחתי״

• דליקטס ארטישוק / פלפלונים ממולאים שמנת

• כיכר לחם של המוציא לחם )בשישי בלבד – חלות טריות וענקיות!(

• חליטת תה של ״תבלינסקי״

• צנצנת זיתים

• קפה של ״אטלס״ משוק לוינסקי / קפה ״לוי״ משוק התקווה

• 2 צנצנות תבלינים

• חריץ גבינת מנצ׳גו / פיקורינו של מעדניית ״אמיגה״

• צנצנת דבש Special Edition של משק ״פתורה״

• פירות העונה! מיקס עונתי משתנה

Honey Lulu עוגייה מאנסטר ע-נ-ק-י-ת של •

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 635

מה בפנים?מה בפנים?

המלך של השוק – מארז מתנה מהשוק שלא מפסיק להפתיע!

נארז בארגז עץ

ענקי שנבנה במיוחד עבורנו 

ע״י נגריה אקולוגית. 

מעולה לשימוש חוזר!



הארגזים מיוצרים 

על ידי 

נגריה אקולוגית

PICNIC BOX

• בקבוק יין רוזה של יקב טוליפ החברתי

• 300 גרם גבינות פרימיום ממעדניות השוק – פיקורינו, גאודה ומנצ׳גו 

• צנצנת ריבה של דודה ברטה

• צנצנת זיתים

• חפיסת שוקולד בוטיק של ״רונן אפללו״

• 2 שקיות קרקרים של ״עידית וסביון״

• פותחן יין

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 250

מה בפנים?מה בפנים?

מארז פיקניק שמהווה שילוב מנצח של יין וגבינות בוטיק 

שיסגור לכם פינה לכל ישיבה עם החברים, דייט או סתם 

ערב של התפנקות בבית.



Detailed

Boxes
GOD IS IN THE DETAILS



newborn box

לבוקר:

• מיץ תפוחים אורגני מבית ״המתססה״

• יוגורט אורגני של נאות סמדר + צנצנת גרנולה מפנקת

• צנצנת דבש של פתורה

• קופסת פרי העונה

בראנץ׳:

• פלפלונים ממולאים גבינת שמנת, ממעדניית אמיגה שוק התקווה

• 2 חריצי גבינה קשה / חצי קשה )מנצ׳גו / פיקורינו / גאודה(

• 2 חפיסות קרקרים )כוסמין וסלק( של ״עידית וסביון״

• ממרח עגבניות בשמן זית / זיתים בקברנה מבית ״פתורה בוטיק משפחתי״

סוף יום:

• סופלה שוקולד מבית ״עוגיה״

• חליטת תה מרגיעה לסוף היום

• מסננת לחליטות תה

** בונוס מיוחד

    טטרה עם ציורי ג׳ירפה - שתעלה חיוך על הפנים 

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 340

מה בפנים?מה בפנים?

את ארגז ה-New Born שלנו יצרנו לאחר סקר מקיף בקרב 

אמהות טריות. שאלנו מה הן היו רוצות לקבל מיד לאחר הלידה 

והתשובות נמצאות בארגז מתנה ליולדת שתלווה אותה מארוחת 

הבוקר ועד התה של סוף היום, כולל טטרה עם ציורי ג׳ירפה.

כל התכולה מגיעה

בארגז עץ פתוח ומהמם 

לשימוש חוזר.



GIN & toffee BOX

• ה-ג׳ין הנדיר של יקב פלטר )על בסיס תפוחי פינק ליידי(

Thomas Henry / Fever Tree 2 בקבוקי טוניק של •

• פרלינים היסטריים

• טופי יוקרתי מבית ״s׳Fenster״

• 2 כוסות High Ball מזכוכית וינטג׳

• צרור פרחי לבנדר - לאווירה :(

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 300

מה בפנים?מה בפנים?

ארגז הג׳ין שלנו הוא מתנה מדויקת לכל מאורע. 

מארז ג׳ין מושלם של מזקקת פלטר )שנעשה עם תפוחי פינק 

ליידי!(, יחד עם פרלינים מטריפים, בקבוקי טוניק, הטופי היוקרתי 

של s׳Fenster וכוסות מפנקות.

כל התכולה מגיעה

בארגז עץ פתוח ומהמם 

לשימוש חוזר.



ROSE BOX

• הרוזה המושלם של יקב פלטר

• רביעיית פרלינים שתשאיר אתכם המומים מבית השוקולטייר רונן אפללו

• זר פרחים של ״Bini Bouquet״ משוק לוינסקי )ניתן לשדרג לזר לראש(

• עוגיית מאנסטר מבית ״Honey LuLu״

• סופלה שוקולד של ״עוגייה״

• 2 כוסות זכוכית יין בלי רגל 

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 300

מה בפנים?מה בפנים?

ארגז ה Rose Box הוא הדרך המושלמת להראות למישהו שאתם 

אוהבים אותו. מתנה ליום האהבה,יום הולדת או כל אירוע משמח 

אחר. עם יין רוזה של פלטר )הנדיר!(, פרחים של ״ Bini Bouquet״, 

פרלינים של ״אפללו״ והפתעות נוספות בארגז עץ מהמם.

כל התכולה מגיעה

בארגז עץ פתוח ומהמם 

לשימוש חוזר.



Aperitivo

Boxes
GOOD VIBES ONLY



bEer BOX

• מיקס של 4 בירות בוטיק ישראליות – ״ביר בזאר״ 

  מבשלת השווקים של ישראל / בירה הרצל / בירה מלצר / בירה מוסקו 

  ועוד הפתעות משתנות �

• 4 תחתיות בירה מטריפות מבית הג׳ירפה, כל אחת עם דמות ג׳ירפה 

  היפסטרית שתעלה לכם חיוך על הפנים

• פותחן בירה ממותג

• שקית פקאן חלווה

• שקית פיצוחי רביולי

• שקית פיצוחי אגוזי לוז בציפוי פירות יער / בציפוי בייגלה

• שקית קשיו קלוי / קאבוקים

המארז מגיע בארגז ממותג, שמח וצבעוני

שלא תרצו לזרוק לעולם!

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 145

מה בפנים?מה בפנים?

מארז בירות בוטיק מיוחד. מתנה מקורית לכל האפי האוור, 

יום הולדת או כל מאורע משמח אחר.



COCKTAIL BOX

• בקבוק ג׳ין לבנטיני 200 מ״ל יוקרתי 

  של מזקקת ״Milk & Honey״ מיפו

• בקבוק ג׳ין Oak Aged מיושן 

  של ״Milk & Honey״ 50 מ״ל / אוזו מלטמי 50 מ״ל

• בקבוק מי טוניק של ״Thomas Henry״ / ״Fever Tree״

• צנצנת דבש של ״דודה ברטה״ 120 ג׳

• שייקר בוסטון מקצועי

• ג׳יגר נירוסטה

Lowball 2 כוסות זכוכית •

• 2 סוגי פיצוחים מיוחדים )לנשנוש ליד הקוקטיילים(

• ליים

• צרור נענע

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 225

מה בפנים?מה בפנים?

מארז קוקטיילים על טהרת משקאות תוצרת הארץ

 Milk & Honey כולל מתכונים לקוקטיילים של מזקקת

היפואית. המארז כולל את כל הציוד שיהפוך אתכם 

למיקסולוגים אמיתיים! מתנה מקורית ומשמחת במיוחד. 



Arak Box

• בקבוק ערק ״יודה״ 200 מ״ל

• מיץ רימונים טבעי 1 ליטר

•  כוסות High Ball מזכוכית וינטג׳

• 2 תחתיות מ-ט-ר-י-פ-ו-ת של�״Hipstory״

• סט קשים מזכוכית - לשימוש חוזר!

• פיצוחי רביולי בוטנים

• סוכריות אניס צבעוניות

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 205

מה בפנים?מה בפנים?

ארגז חובה לכל חובבי הערק! 

שילוב מנצח של ערק זוכה פרסים, מיץ רימונים 

טבעי, פיצוחים ממכרים, קשי זכוכית צבעוניים, כוסות 

 קוקטיילים ותחתיות מיוחדות מבית ״היפסטורי״. 

הכל מגיע בתוך ארגז ממותג יפהפה בצירוף מתכון 

להכנת ערק רימונים מרים במיוחד!



Concept

Boxes
UNIQUE AND BOUTIQUE



COFFEE BREAK

• מקינטה להכנת 3 כוסות קפה

• 2 כוסות קפה מזכוכית

• שקית קפה של ״אטלס״ משוק לוינסקי

• שקית קפה של ״קפה לוי״ משוק התקווה

• שקית קפה של ״קפה כהן״ משוק הכרמל

• עוגייה מאנסטר ע-נ-ק-י-ת

• עוגת שמרים שוקולד מטריפה של ״יאן״ משוק התקווה

• שקית פקאן מצופה חלווה של פיצוחי חממה משוק לוינסקי

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 200

מה בפנים?מה בפנים?

ארגז הקפה שלנו הוא הזדמנות לקבל טעימה 

משלושה בתי קלייה משפחתיים והיסטוריים הנמצאים 

בשווקים של תל אביב. מארז קפה מושלם וייחודי! 

מתנה מקורית עם ערך חברתי.



URBAN BALCONY

• אדנית גדולה ובוטיקית מעץ בעבודת יד, מתאימה לשלושה צמחי תבלין

• ספר ״גינה להשכיר״ – המדריך המושלם ליצירת גינה אורבנית! 

  מאת בלה פוטשבוסקי

• שקיות זרעים מטריפות וממותגות – זעתר, נענע ובזיליקום

• משפך להשקייה

• שלטי סימון לערוגה

• גרילנדה של נורות לד לתלייה במרפסת / גינה

• שק אדמה

• עציץ פרחים ססגוני

• מעדר דו כיווני לשתילה

*תכולת הארגז משתנה לפי המלאי הקיים.

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 300

מה בפנים?מה בפנים?

מארז ה-Urban Balcony הוא הפתרון המושלם לכל מי 

שרוצה ליצור לעצמו מרפסת אורבנית אמיתית – עם צמחי 

תבלין, ה-מדריך ליצירת גינה אורבנית, גרילנדה ואדנית שאי 

אפשר להוריד ממנה את העיניים!

מארז שתילה ״עשה זאת בעצמך״. מתנה מקורית לדירה 

שתרים לכל מרפסת או חצר!



Winter Box

• נר ארומטי בכלי חרס של עמותת ״נערי האור״

• תערובת תה גלילית של ״שלוותי״

• זוג גרביים צבעוניות ומדליקות

Fensters טופי קרמל בטעם אספרסו של •

• קופסת מיני מאפינס פיסטוק, מנחם כמו שזה נשמע :(

• פרינט אבוקדו מושלם של סטודיו המעצבים ״תוצרת״

• ספל קרמיקה לבנה בעבודת יד של סטודיו לאור, קרית טבעון

• ענף כותנה מהשדה

• בקבוק תמציות תה מבית ״Tea Lovers״

מחיר הארגז:מחיר הארגז:

₪ 330

מה בפנים?מה בפנים?

ארגז החורף שלנו מגיע עם כל מה שעושה נעים 

ומחמם את הבית והלב. 

מתנה מושלמת לחיבוק מרחוק בימים סגריריים.



Welcome Aboard

מארזים לעובד.ת חדש.ה מארזים לעובד.ת חדש.ה 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם לקבל את פני העובדים החדשים 

 שלכם, לגרום להם להרגיש בבית ולהרים את האווירה 

ביום הראשון במשרד. 

יחד ניצור בהתאמה אישית את מארז ה-Welcome המדויק 

לכם, מתוך מגוון אפשרויות מדליקות - מחברות וכלי כתיבה 

ממעצבים ישראלים, מוצרים שולחניים שימושיים בעיצוב 

מדליק, ערכות שתילה מתוקות לשולחן, ברווזי גומי לשוחח 

איתם ברגעי משבר, נשנושים קלילים מהשוק ומגוון של 

אפשרויות מיתוג ל-Swag עם הלוגו של החברה שלכם. 



אתם מכירים את העובדים שלכם הכי טוב, 

אז בואו נאפיין להם ארגז יחד!

איך עובד התהליך?איך עובד התהליך?

סליחה שהגזמתם!סליחה שהגזמתם!

* מיועד להזמנות של 100 ארגזים ומעלה

מארזי מארזי CUSTOM MADECUSTOM MADE באיפיונכם! באיפיונכם!

קבלו כמה רעיונות ממארזים שעשינו:קבלו כמה רעיונות ממארזים שעשינו:

בוחרים מוצרים מבין מגדירים תקציב

עשרות עסקים קטנים 

)חקלאים, יצרנים, מעצבים, ועוד עוד(

שולחים את 

החבילות שלכם לכל 

חלקי הארץ!

בוחרים מוצרים 

מבין עשרות עסקים 

קטנים וחברתיים

 מאפיינים את ארגז

החלומות עם צוות

הקריאייטיב שלנו

מארזי שולחן עבודה, 
קוקטייל ומארזי משפחתי

מארזי
קיץ מרעננים

מארזי 
יום המשפחה

מארזי פסח
באפיון אישי



החיים מלאים באירועים: ימי הולדת, anniversary בחברה, 

לידות, עובדים חדשים ולצערנו גם מקרים פחות משמחים כמו בידודים, 

הלוויות ועוד. מהיום לא תצטרכו יותר להגיד ״אופס, שכחתי״. 

אנחנו פה בשביל לתת לכם מענה לכל אירוע ולהסיר דאגה מלבכם.

איך זה עובד?איך זה עובד?

ג'ירפה בשגרהג'ירפה בשגרה

איתכם לאורך כל השנה!איתכם לאורך כל השנה!

כמה דוגמאות לחברות שכבר הסירו דאגה מליבן:כמה דוגמאות לחברות שכבר הסירו דאגה מליבן:

מארזי יום הולדת 
ייחודיים

מארזי
בידוד

מארזי
עובד חדש

 Anniversary מארזי
בעבודה

* ללא התחייבות שנתית! משלמים רק על מה שמזמינים

משלמים בחשבונית 

מרכזת בסוף החודש

יושבים רגל על רגל 

ואנחנו כבר דואגים 

לכל השאר :(

אתם מגדירים 

את הצורך

שולחים לנו 

את פרטי המשלוח






