


LITTLE JOY BOX

Noel Baba fonlu ahşap kutu içerisinde 
Beta Tea, Paşabahçe kolonya, bolluk 
brereket bitkisi crassula, zencefilli 
kurabiye.

Arkadaki noel babalı fon yerine 
firmanıza uygun tasarım ve logo ile 
çalışma yapılabilir.

Kasa boyutu 23x9cm, y:7 cm

ÜRÜN KODU: LB01



KÜÇÜK VEYA BÜYÜK ÇAM FİDESI

Çuval kumaşından dikilmiş kese içinde, 
kırmızı kurdele ve not ile isteğinize göre 
küçük boy veya büyük boy 
hazırlayabileceğimiz çam fidesi. 

Küçük fide yüksekliği yaklaşık 20-25cm’dir 
Büyük fide yüksekliği yaklaşık 45-50cm’dir

KÜÇÜK FIDE ÜRÜN KODU: FD01 
BÜYÜK FIDE ÜRÜN KODU: FD02



SERAMİKTE YILBAŞI SUKULENT 
TEMASI

Siyah seramik vazoda yılbaşı ağacı, ve 
sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı teması. 
Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele 
renkleri isteğinize gör e yeniden 
düzenlenebilir. 

Vazo çapı: 17 cm, y: 11,5 cm 

ÜRÜN KODU: SV01



ORTA BOY ELMA FANUSTA 
YILBAŞI SUKULENT TEMASI

Orta boy elma fanusta yılbaşı ağacı, ev, 
tabela ve farklı sukulentlerle hazırlanmış 
yılbaşı teması. 

Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele 
renkleri isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir. 

Vazo çapı: 20cm y: 20cm
ÜRÜN KODU: SV02



YILBAŞI KAPI SÜSÜ

Şeffaf kapaklı siyah kutuda yılbaşı kapı 
süsü. 

Kapı çelenkleri çam dalları ve doğal 
kuru malzemelerle hazırlanmıştır.

Kapı çelenkleri istediğiniz renklerde 
hazırlanabilir. 

Kutu boyutu: 35cmx35cmx10cm
ÜRÜN KODU: WRT01



BÜYÜK ELMA VAZODA 
YILBAŞI TEMASI

Büyük boy vazoda yılbaşı ağacı, noel 
baba, tabela ve farklı sukulentlerle 
hazırlanmış yılbaşı teması. Bu ürünün 
tamamı noel baba dahil el yapımıdır. 
Noel baba ve fotoğraf makinası kilden 
yapılıp, pişirilmiştir. Firma logosu, etiket 
mesajı ve kurdele renkleri isteğinize göre 
yeniden düzenlenebilir.  

Vazo çapı: 30cm y: 30 cm 
ÜRÜN KODU: SV03



LITTLE SUCCULENT BOX

Noel Baba temalı ahşap kutuda iki 
succulent, 200 gr ince madlen 
çikolata. Arka fon isteğinize göre 
tasarlanabilir, logonuz da eklenebilir.

Kasa boyutu: 23x9cm, y:7cm

ÜRÜN KODU: LB02



YILBAŞI SEPETİ

İster çay, kahve, sukulent veya çiçek, ister 
çikolata.  İçeriği ihtiyaçlarınıza ve 
isteklerinize göre farklılaşabilen yılbaşı 
sepetleri. 

Ahşap kutu boyutları seçilecek içeriğe 
göre farklılaşabilmektedir.

ÜRÜN KODU: YS01 



AHŞAP SAKSIDA 
ALOE COSMO

El yapımı ahşap saksıda orta boy aloe 
cosmo. Firma logosu, etiket mesajı ve 
kurdele renkleri isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir. 

Vazo ölçuleri: 17x17cm y:12cm

URUN KODU: SV04



SERAMIKTE SUKULENT 
ARANJMANI

Kare vazoda noel baba figürü ve değişik 
sukulentlerle hazırlanmış sevimli bir 
yılbaşı hediyesi. Firma logosu, etiket 
mesajı ve kurdele renkleri isteğinize 
göre yeniden düzenlenebilir. Noel Baba 
figürü stoklar doğrultusunda değişebilir.

Vazo ölçuleri: 20x20cm, y:10cm

ÜRÜN KODU: SV05



Noel Baba temalı çantada mazı veya 
çam fidesi ve yanında çikolata.

İlk sıra görseller: mazı veya çam, yılbaşı 
temalı kutuda 210 gr. tablet çikolata 
(FD03)

İkinci sıra görseller: mazı veya çam, 200 
gr. yaldızlı çikolata. (FD04)

Yılbaşı temalı çanta stoklarla sınırlıdır.

Bitki yüksekliği yaklaşık 40 cm'dir.

ÜRÜN KODU: FD03 ve FD04

YILBAŞI TEMALI ÇANTADA 
FİDE VE ÇİKOLATA



YENİ YIL ÇAY SETİ

Noel Baba temalı çantada zencefilli 
kurabiye, Beta Tea meyve çayları, 
French Press, Meri Bakery raw hurma 
kakao topları, tahta kaşık, ve bolluk 
bereket bitkisi crassula.

İsteğinize göre ürün eklenip çıkabilir.

ÜRÜN KODU: YS02



ÇEKMECELİ KUTUDA YILBAŞI

Çekmeceli kutuda 200 gr çikolata, 
tamamen kuru çiçek ve yemişlerle 
hazırlanmış yılbaşı kutusu. 

Kutu ölçüleri: 18x18 cm, y: 20cm

ÜRÜN KODU: KT01



YILBAŞI LADİNİ

Yılbaşı süs leri ile süs lenmiş ve çuval 
kumaşı ile giydirilmiş ladin fidesi. 

Fide yükseklik yaklaşık 50cm 

ÜRÜN KODU: FD05



CELEBRATION BOX

160 gr 16'lı Butterfly Chocolate ve 
portakal, tarçın,ceviz, pamuk, kırmızı 
yemişler yapraklar ile dekore edilmiş 
siyah kutu.

Kutu boyutu:18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: KT02



MADLEN VE SUKULENTLER

Siyah kutu içerisinde 500 gr madlen 
çikolata, üç sukulent ve doğal yılbaşı 
süslemesi.

Kutu boyutu: 25x32 cm, y:10cm
ÜRÜN KODU: KT03



CAM VAZODA YILBAŞI TEMASI

Yuvarlak cam vazo içinde kırmızı renkli 
kumlar  ve farklı sukulentlerle 
hazırlanmış yılbaşı hediyesi. Sipariş 
adedi ve stoğa göre benzeri başka bir 
cam vazo kullanılabilir. 

Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele 
renkleri isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir. 

Vazo çapı 18cm, y: 11cm

ÜRÜN KODU: SV06



PREMIUM BOX

Siyah kutuyu isteğinize göre 
şekillendirelim. Şarap, yılbaşı temalı 
kutuda tablet çikolata, blok mum, iki 
sukulent, ve doğal ve kuru yılbaşı 
süsleri, yılbaşı geyiği

Siz firmanıza ait bir ürünü de kutuya 
koymak isteyebilirsiniz. Beraber 
şekillendirelim :)

Kutu boyutu: 25x32 cm, y:10cm
ÜRÜN KODU: YS03



NEW YEAR FRAMES

Kurutulmuş doğal ürünlerle hazırlanmış 
çerçeveler. İlk çerçevede solmayan gül 
bulunmaktadır. Bu çerçeveler isteğinize 
göre başka tonlarda da hazırlanabilir.

Çerçeve ölçuleri:20x20cm, 20x14cm

ÜRÜN KODU: FR01 VE FR02



COFFEE TIME

Siyah kutuda espresso kahvesi, 
Paşabahçe espresso fincanı, 200 gr 
yılbaşı temalı kutuda tablet çikolata, 
french press, tahta kaşık, bolluk bereket 
bitkisi crassula ve yılbaşı süsleri. 

Kutu boyutu: 25x32cm, y:10cm

ÜRÜN KODU: YS04



KARTON KUTUDA SUKULENTLER

Yılbaşı konseptli kutuda küçük boy 
sukulent. Istanbul dışı gönderime 
uygundur.

Kutu boyutları yaklaşık 10x10cm.

ÜRÜN KODU: KT04



BORDEAUX BOX

Bordo kutuda echeveria, 170 gr yaldızlı 
çikolata, ahşap yılbaşı çamı, kuru ve 
doğal yılbaşı süsleri

Kutu ölçüleri: 15x15cm y:10cm 
ÜRÜN KODU: KT05



KARE KUTUDA YILBAŞI

Bordo veya siyah kare kutuda solmayan 
gül, 170 gr yaldızlı yılbaşı çikolatası ve yılbaşı 
süsleri ile hazırlanmıştır. Gül rengi isteğinize 
göre değişebilir. Etiket uzerine yazılacak 
not, kurdele ve firma logosu isteğinize 
göre yeniden düzenlenebilir.  

Kutu ölçüleri: 15x15cm, y:10cm

ÜRÜN KODU: KT06



AHŞAP KASADA YILBAŞI

El yapımı ahşap kasada parlak kırmızıya 
boyanmış sukulent, yemişler, çam dalları, 
kabuk tarçın, ahşap kesim geyik ve 
kozalaklar ile hazırlanmış eğlenceli bir 
tasarım.  Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
yeniden düzenlenebilir.  

Kutu ölçüleri: 23x9cm, y:10cm

ÜRÜN KODU: LB03



SİYAH KUTUDA YILBAŞI

Siyah dikdörtgen kutuda yemişler, çam 
dalları, kabuk tarçın, portakal dilimleri, 
kozalaklar, doğal kuru çiçekler ve çikolata 
ile hazırlanmış şık bir tasarım (KT08).  

Çikolata isteğe göre fotoğraftaki gibi 
yılbaşı temalı kutuda tablet veya şeffaf 
kutuda yaldızlı çikolata olabilir (KT08).

Kutu ölçüleri: 28x14cm, y 8,5cm

ÜRÜN KODU: KT07 ve KT08



NEW YEAR GIFT BAG

Noel Baba temalı karton çantada 
espresso kahve, espresso kahve bardağı, 
tahta kaşık ve çikolata ve bolluk bereket 
bitkisi crassula. İçerik isteğinize göre 
değişebilir (YS05)

Çikolata isteğinize göre yılbaşı temalı 
kutuda 200 gr tablet çikolata veya şeffaf 
ambalajda 200 gr yaldızlı çikolata 
olabilir (YS06).

ÜRÜN KODU: YS05 ve YS06



LITTLE COFFEE JOY

Noel Baba temalı ahşap kutuda Türk 
Kahvesi fincanı, Türk Kahvesi, 150 gr 
ince madlen çikolata. Arka fon isteğinize 
göre tasarlanabilir, logonuz da 
eklenebilir.

Kutu boyutu: 23x9 cm, y:7cm

ÜRÜN KODU: LB04



BETONDA YILBAŞI TEMASI

El yapımı beton saksıda dört adet farklı 
sukulent, 3 adet çam ağacı, geyik, mutlu 
yıllar tabelası ile hazırlanmış eğlenceli bir 
yılbaşı teraryumu. 

Vazo el yapımı olduğu için 50 üzeri adetli 
siparişler için uygun değildir. Daha adetli 
siparişler için başka vazo seçenekleri 
bakılabilir.

Vazo çapı 24cm, yükseklik 10cm

ÜRÜN KODU: SV07



FIVE O'CLOCK TEA

Siyah kutuda zencefilli kurabiye, BETA 
Tea Bitki Çayı, Meri Bakery raw hurma 
kakao topları, french press, tahta kaşık, 
bolluk bereket bitkisi crassula. Arka fon 
isteğinize göre tasarlanabilir, logonuz da 
eklenebilir.

Kutu boyutu: 25x32 cm, y: 10 cm

ÜRÜN KODU: KT09



GENEL BİLGİLER

Ürün fiyatlarını öğrenmek için lütfen info@lunluncicek.com mail adresinden veya
0212 3233913 numaralı sipariş hattımızdan istediğiniz ürün adedini belirterek ulaşınız. Farklı 
istekler veya bütçeler için lütfen temasa geçin.
Teslimatlarımız bir kaç yere ve Istanbul içine gönderileceği varsayılmaktadır. Farklı sayıda veya 
şehir dışı gönderimlerinizde detayları konuşmak üzere lütfen temasa geçin.
Sipariş kesinleştiğinde toplam tutarın %40’ı ön ödeme olarak istenecektir.
Ödeme vademiz fatura tarihinden itibaren maksimum 1 aydır.
Ürünlerimiz (vazolar ve içerikleri) stoklarla sınırlıdır. Yoğunluktan ötürü görseldeki ürünün 
vazosu ile ilgili temin sıkıntısı yaşanırsa başka alternatifler sunulabilir.
Yılbaşı yoğunluğunu da göz önüne alarak siparişlerinizi erken kesinleştirmenizi rica ederiz.
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