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نام محصول

 مشـخصات و و�یژگـی هـای هـر 
بخش

هر  های  و�یژگی  و  مشخصات   
بخش



شـهر کادو، سـف�یر شـما برای رقـم زدن شـادتر�ین لحظه هاسـت. ما در 

مجموعـه »شـهر کادو« تـاش کـرده ا�ـم تـا بـا ذوق و هنـر و ا�ییگ�یزه های 

ز�دگـی، بیها�ـه ها�یـی خلق کن�ـم از جنس شـادما�ی. 

هـر کجـای د��ـا کـه باشـ�د، در ا�یـران �ـا خـارج از ا�یـران، ما کنار شـما 

هسـت�م تـا بتوا��ـد بـرای هرکـس در هرکجـای ا�یـن کـره خاکـی، گل و 

پ�شـکش هـای ما�ـدگار هد�ـه کن�ـد و در روزهـای خـاص تقو�ـم ز�دگـی، 

بـرای خودتـان، دوسـتا�تان، همـکاران و �ـا پیرسـنلتان، بـرای هـر کس که 

دوسـتش دار�ـد، هد�ـه ها�یـی ز�بـا و جـذاب تـدارک بب�ن�د.

پـس از کاتالـوگ �ـا سـا�ت مـا د�ـدن کن�ـد و بـا چنـد گام مطمئـن، 

�ظاره گـر خلـق شـادتر�ین لحظـه هـا باشـ�د.



56

نام محصول

 مشـخصات و و�یژگـی هـای هـر 
بخش

هر  های  و�یژگی  و  مشخصات   
بخش

ارمغان بلندای
یلدا 



57 YD02 :کد محصول

مروارید

 جعبه هاردباکس ز�با
 آج�یل خوری چوبیی طرح گلستان

ممتـاز  آج�یـل   gr  500 حـدود   
�لـدا شـ�یر�ین  مخلـوط 

 د�يوان حافظ نف�س چرم�ین
 فانوس شاه عباسی
 دو عدد انار سفالی



58

مرسده

 جعبه هاردباکس ز�با
 gr 250 ش�شـه محتـوی حـدود 

م�يـوه خشـک مخلـوط ممتاز
 gr 200 ش�شـه محتـوی حـدود 

�شمک 
 د�يوان حافظ چرم�ین نف�س

 دو عدد انار سفالی
 شمع معطر ش�شه ای

YD03 :کد محصول



59 YD08 :کد محصول

آذر

 جعبه هاردباکس ز�با
 gr 300 ش�شـه محتـوی حـدود 

آج�یـل مخلـوط شـ�یر�ین �لدا
 gr 200 ش�شـه محتـوی حـدود 

م�يـوه خشـک مخلـوط ممتاز
  د�يوان حافظ چرم�ین نف�س

  دو عدد انار سفالی
 شمع معطر ش�شه ای



60 YD07 :کد محصول

تحفه یلدا

 جعبه هاردباکس ز�با
 gr 250 ش�شـه محتـوی حـدود 

آج�یـل مخلوط شـ�یر�ین
 انار سفالی



ارمغان
چرمینه ها 



20 CH01 :کد محصول

کیف پول زنانه چرم طبیعی

 ک�ف �يول زنانه چرم طب�عی
 دارای بند

 دور دوخت
مناسـب   ز�ـپ دار  ج�ـب  دارای   
جـای کارت و �يـول و مـدارک متعدد

 جعبه هاردباکس



21 CH02 :کد محصول

کیف پول پالتویی چرم 
طبیعی مردانه سگک دار

 کیـف پـول پالتویـی مردانـه چرم 
طبیعی

 آلبوم دار
 دارای جای کارت متعدد

 قفل سگک نگهدارنده
 جعبه هاردباکس



22 CH03 :کد محصول

ست ۳ تکه چرم طبیعی

 ک�ف �يول �التو�يی مناسـب برای 
�يول  مدارک و 

 جا کل�دی چرم طب�عی
و  �يـول  ک�ـف  طـرح  کمربنـد   

ی کل�ـد جا
 از جنـس چـرم طب�عـی مرغوب 

و بـا ک�ف�ت
 هاردباکس ز�با



23 CH04 :کد محصول

ست ۳ تکه زنانه چرم 
طبیعی زرشکی

�التو�يی چرم طب�عی  �يول   ک�ف 
دکمه ای بندی

 ج�ب ز�پ دار داخلی 
 جاکارتـی دارای محـل قرارگ�یـری 

کارت هـای اعتبـاری �ـک آلبیـوم
  کمربند چرم طب�عی طرح گوچی

 جاکارتی چرم طب�عی
 هاردباکس ز�با



24 CH05 :کد محصول

ست ۲ تکه چرم مردانه

 ست دو تکه چرم مردانه
 کیـف پـول مناسـب بـرای پـول، 

بانک عابـر 
 کمربند مردانه 

 جنـس رویـه از چـرم مصنوعـی با 
کیفیت

 جعبه کادویی زیبا



25 CH06 :کد محصول

ست ۳ تکه چرم آرمانی

آلبیـوم،  دارای  �التو�يـی  ک�ـف   
چند�ین محل قرار گ�یـری کارت های 

اعتبـاری و وجـه نقـد
 کمربند دور دوخت 

 جاکارتـی دارای  محـل قرارگ�یـری 
کارت هـای اعتبـاری

 کمربند طرح آرمانی
 جعبه کادو�يی ز�با



26 CH07 :کد محصول

ست ۳ تکه چرم زارا

 کیف پـول پالتویی مناسـب برای 
جـای دادن کارتهـای عابر،پول و...

بـرای  مناسـب  کوچـک  کیـف   
اعتبـاری  کارتهـای 

 کمربند چرم
 جعبه کادویی زیبا



  ارمغان عطرها
و طعم ها 



37 RH02 :کد محصول

همسفر خیال

 جعبه هاردباکس ز�با
 تراول ماگ همراه

بانییکـه چوبیـی محتـوی حـدود   
gr 150 قهـوه گلـد

بانییکـه چوبیـی محتـوی حـدود   
�يـودر شـ�یر  gr 150

 دو عدد قاشق بامبیو



38 RH03 :کد محصول

همسفر دل انگیز

 جعبه هاردباکس ز�با
 فرنچ �یرس است�یل

 دو عدد فنجان ��یرکس
 gr 150 ش�شـه محتـوی حـدود 

فرانسـه قهوه 
 gr 150 ش�شـه محتـوی حـدود 

شـ�یر �يودر 



39 RH04 :کد محصول

همسفر دل آرا

 جعبه هاردباکس ز�با
 موکا�ات دو کاپ الوان

 دو عدد فنجان چ�نی لب طال�يی
 gr 150 ش�شـه محتـوی حـدود 

ترک قهـوه 
 gr 150 ش�شـه محتـوی حـدود 

شـ�یر �يودر 
 دو عدد قاشق طال�يی



40 RH05 :کد محصول

ارمغان مجلل

 جعبه هاردباکس ز�با
 فرنچ �یرس بامبیو

 gr 150 بانییکه بامبیو محتوی حدود 
قهوه فرانسه

 gr 150 بانییکه بامبیو محتوی حدود 
�يودر ش�یر

 ش�یرجوش ��یرکس دسته بامبیوی 
کوچک

 قاشق بامبیو



41 RH06 :کد محصول

همسفر

 جعبه هاردباکس ز�با
 تراول ماگ همراه 

 هد�ه رو�اکافی



42 DH02 :کد محصول

رامش آرزو

 جعبه هاردباکس ز�با
 ل�يوان دمنوش ��یرکس نقاشی شده

 gr  25 حدود  محتوی  ش�شه   
دمنوش گل گاوزبان

 ش�شه محتوی حدود gr 25 برگ 
چای سبز

 ش�شه محتوی حدود gr 100 �يودر 
نبات 

  قاشق سرام�کی



43 DH06 :کد محصول

جان افزا 2

 جعبه هاردباکس ز�با
 جعبه دمنوش چهارخانه طرحدار

��یرکس  دمنوش  ل�يوان  دوعدد   
نقاشی شده

 دو عدد قاشق سرام�کی
 چهار مدل دمنوش شامل حدود 
چای  بیهارنارنج،  gr گل گاوزبان،   20

ترش و حدود gr 150 خرده نبات



44 DH05 :کد محصول

جان افزا 1

 جعبه هاردباکس ز�با
 جعبه دمنوش سه خانه طرحدار

 دوعـدد ل�يوان دمنـوش ��یرکس 
نقاشـی شده

 دو عدد قاشق سرام�کی
 سـه مدل دمنوش شـامل حدود 
gr 20 گل گاوزبـان، بیهارنارنـج، چـای 

ترش



45 DH03 :کد محصول

رامش خیال

 جعبه چوبیی ست �ذ�یرا�يی دمنوش
محتوی  دمنوش  مدل  شش   
حدود gr 20 گل گاوزبان، بیهارنارنج، 
چوب   gr  60 حدود  ترش،  چای 
دارچ�ین، حدود gr 25  گل محمدی  

و حدود  gr 170خرده نبات
 �ا�ه بتنی نسوز شمع وارمر

برای  است�یل  شبکه  به  مجهز   
قراردادن قوری
 شمع وارمر

 فندک



46 DH07 :کد محصول

رامش دل پذیر

 جعبـه �ذ�یرا�يی دمنوش ش�شـه 
چوب و 

شـامل  دمنـوش  مـدل  چهـار   
حـدود gr 50 گل گاوزبـان، بیهارنارنج، 
چـای تـرش  و حـدود 150 گرم خرده 

ت نبا



 ارمغان گوهران
خشکبار



48 KT02 :کد محصول

عطرانه گوهران

 جعبه ترمه نف�س
 60گرم خالل �سته، 50 گرم خالل 
بادام و 20 گرم گل محمدی، 20 گرم 

هل اعال و 1 مثقال زعفران



49 KH03 :کد محصول

گوهران شور انگیز1

 جعبه هاردباکس ز�با
 �ک ش�شـه حدود gr 200 �سـته 

شـور زعفرانی ممتاز
 �ـک ش�شـه حـدود  gr 300برگه 
اعـالی مخلوط زردآلو، شـل�یل و هلو

 �ک ش�شـه حدود  gr 200هسته 
نمکی زردآلوی 



50 KH04 :کد محصول

گوهران شور انگیز 2

 جعبه هاردباکس ز�با
 �ک ش�شـه حدود gr 200 �سـته 

شـور زعفرانی ممتاز
 �ـک ش�شـه حـدود  gr 300برگه 
اعـالی مخلوط زردآلو، شـل�یل و هلو

 �ک ش�شـه حـدود  gr 300 مو�یز 
ه  س�ا



51 KH05 :کد محصول

گوهران شور انگیز 3

 جعبه هاردباکس ز�با
 �ک ش�شـه حدود  gr 200هسته 

نمکی  زردآلوی 
 �ـک ش�شـه حـدود  gr 300برگه 
اعـالی مخلوط زردآلو، شـل�یل و هلو

 �ک ش�شـه حـدود  gr 300 مو�یز 
س�اه



52 KT06 :کد محصول

گوهران پسته ممتاز

 جعبه ترمه نف�س
 حـدود 1 ک�لوگـرم �سـته شـور 

ممتـاز زعفرانـی 



53 KT07 :کد محصول

گوهران هسته زردآلو

 جعبه ترمه نف�س
 حـدود 1 ک�لوگرم هسـته زردآلوی 

نمکی



54 KT08 :کد محصول

گوهران برگه مخلوط اعال

 جعبه ترمه نف�س
 حـدود 1 ک�لوگـرم برگـه اعـالی 

مخلـوط زردآلـو، شـل�یل، هلـو



55 KT09 :کد محصول

گوهران خشکبار مخلوط

 جعبه ترمه نف�س
 حـدود 1 ک�لوگـرم آج�یـل مخلوط 

اعال )شـور �ا شـ�یر�ین(



 ارمغان شهر
تحفه ها



65

هدیه گل 

 دسته گل
 سبد گل

 باکس و گل های ز�نتی
 گلدان های خانییگی و آ�ارتمانی



66

کیک

 ارسـال انواع ک�ک های مناسبتی 
و دکورات�يو



67

هدایای اختصاصی 

 ست های مردانه و زنانه
دخترانه و �سرانه



68

عطر و ادکلن درخواستی

 عطـر و ادکلـن مردانـه و زنانـه 
تقاضـای مشـتری طبیـق 



69

نام محصول

 مشـخصات و و�یژگـی هـای هـر 
بخش

هر  های  و�یژگی  و  مشخصات   
بخش

69

دعوت به رستوران

 هماهنیگـی بـرای رزرو و م�یزبانـی 
در رسـتوران های معروف شـهرهای 

ا�یران






