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Dragi participanți,

Ne bucurăm că ați trecut pragul celei de-a III-a ediții a 
Salonului Cadourilor Corporate, organizat de Camera 
Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), în data 
de 5 septembrie, la Mindspace Business District. 

Sperăm că informațiile obținute în urma acestui eveniment 
vă sunt folositoare și că le veți putea fructifica cu succes, 
în viitorul apropiat. Cei 20 de expozanți pe care i-ați întâlnit 
au propus o gamă largă de produse care se pot transforma 
în cadouri corporate cu suflet,  potrivite pentru a fi oferite 
clienților, partenerilor și angajaților cu ocazia sfârșitului de an 
sau a petrecerilor aniversare ale companiei dumneavoastră. 

Vă invităm să descoperiți în paginile care urmează mai multe 
informații despre expozanții prezenți la Salon, precum și 
ofertele speciale pe care aceștia vi le propun. 

Sperăm că ați petrecut o dimineață plăcută alături de noi și 
că ați identificat oportunități interesante de colaborare pentru 
viitoarele dumneavoastră proiecte corporate.

Cu stimă,
Echipa CCIFER
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Din dorința de a aduce bucurie clienților români și celor care 
vizitează țara noastră, misiunea Art&Craft este aceea de a 
construi un concept care promovează România contemporană, 
prin produse de inspirație românească. Colecțiile Art&Craft 
includ produse fabricate în toată lumea după concepte ale 
designerilor români. Gusturile delicate sunt datorate celor mai 
fine ciocolate, trufe și prăjituri bazate pe rețete tradiționale din 
România.

Alin SERBANA

Project Manager

alin.serbana@artandcraft.ro 
075 304 79 88

Art & Craft
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Artizan Urban este o alternativă reală, creativă pentru cadourile 
business. Tablourile noastre îmbină piese electronice sau 
de ceas, motorașe și diverse alte angrenaje, dar și bucăți 
reciclate de alte materiale. Produsele sunt lucrate de mână, 
prin urmare sunt unicat. Până acum, în portofoliul Artizan 
Urban s-au adunat tablouri: auto & moto, simboluri & logo-uri 
de firme, simboluri & personaje din filme, elemente de floră & 
faună stilizate, simboluri din diverse domenii profesionale etc.

Diana BUF

wizard at LaCercei.ro

info@artizanurban.ro
info@lacercei.ro 
074 239 54 99

Artizan Urban 
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ColorEscu este un brand de haine care aduce în actualitate 
simboluri și elemente tradiționale românești. ColorEscu este 
acum cunoscut în rândul celor care caută să își afirme stilul 
prin obiecte de îmbrăcăminte unice. Tricouri, bluze, hanorace, 
pantaloni scurți, șepci, brățări de piele – toate acestea au 
design-uri bazate pe mesaje, simboluri, culori inspirate de 
spiritul românesc. Orice element al brandului dumneavoastră 
poate fi integrat de către designerii noștri în produsele noastre.

Claudiu BAJAN

Founder

claudiu.bajan@colorescu.ro  
072 361 40 74

ColorEscu 

Oferta specială 
pentru comenzi corporate
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Crama Corcova Roy & Dâmboviceanu se află în judeţul 
Mehedinţi, în satele Corcova şi Jirov, şi continuă într-o nouă 
variantă munca la podgoriile atestate încă din secolul al XVI-
lea. Domeniul Corcova, moşie a familiei Bibescu, a devenit 
cunoscut la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate 
a sec. XX, în perioada în care se afla în grija Prinţului Anton 
Bibescu, care-l avea alături pe oenologul francez Aristoteles 
Sauget. Astăzi, domeniul se întinde pe o suprafață de 70 de 
hectare.

Corcova
Șerban DÂMBOVICEANU

Partener

serban.damboviceanu@corcova.ro  
076 645 31 92
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Imaginează-ți cum ar fi să aterizezi în mijlocul Italiei, în drumul 
tău spre birou. Degusteria Francesca călătorește în cele mai 
pitorești locuri din Italia pentru a aduce acasă o selecție 
delicioasă de produse gourmet. Ne găsiți atât online, cât și 
offline, prin magazinul Degusteria Francesca din strada Mihai 
Eminescu 102-104. Suntem punct de cumpărături offline, 
magazin online, bistro urban și locul în care te întâlnești cu 
producători din cele mai apreciate zone ale Italiei.

Laura LUPU

Director executiv

laura.lupu@delicateriaitaliana.ro   
075 455 55 00

Degusteria  
Francesca 
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Firma a fost înființată în 1993 ca tipografie și a oferit clienților 
produse și servicii publicitare, iar din 1997 a intrat pe piețele 
de agende și cadouri corporate din România, piețe pe care 
ne-am specializat. Ofertăm clienților noștri cadouri corporate 
și personale din piele – seturi mape de birou, cutii de ceas/
cravată, agende din piele, dar și din poliuretan termosenzitiv.

Fevrodest Group
Radu ROȘIANU

Marketing & Sales Representative

marketing@fevrodest.ro  
074 414 29 65
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Gabriela Seres creează colecții pline de viață și romantism. 
Inspirația ei vine din lucrurile care îi plac și care îi stârnesc 
interesul și imaginația: natura, muzica și artele clasice. Design-
urile sale sunt realizate manual de maeștrii sticlari alături 
de care petrece ore nesfârșite pentru ajustarea formelor și 
definirea detaliilor. Datorită priceperii sticlarilor și a pasiunii 
înnăscute pentru frumos din interiorul fetei pictorului Ioan 
Șereș, piesele care ajung să facă parte din colecțiile finale 
sunt apreciate în peste 35 de țări.

Gabriela Seres 
Gabriela ȘTEFĂNESCU

Marketing Manager

gabriela@adriansistem.com
adrian@adriansistem.com  
021 345 10 02 / 075 512 98 63

Reduceri intre 10-35%  
la colectia Gabriela Seres
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Brandul GI Jewellery a fost înființat în anul 2012 de către 
designer-ul Isabela Groza. Fiind instruită la prestigioasa 
School of Jewellery din Birmingham, Isabela creează bijuterii 
unice care combină puritatea argintului cu culorile vibrante 
ale titanului anodizat. Piesele noastre de o calitate deosebită 
sunt create și lucrate în totalitate în atelierul nostru din 
România, ele fiind prezentate pe piețele din China, Uk, Austria, 
Germania și Olanda. De asemenea, realizăm la comandă 
bijuterii personalizate din metale prețioase sau neprețioase.

Isabela GROZA

Manager

isabela@gijewellery.ro   
072 287 76 77

GI Jewellery by 
Isabela Groza
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Cu o experiență de lucru de peste 20 de ani, cu o bază 
constantă updatată anual de peste 10 000 mostre, Give 
Experience furnizează obiecte promoționale și cadouri 
corporate pentru campaniile de imagine ale companiilor 
(lansări de produse, promoții de hipermarket, acțiuni de HR, 
evenimente de comunicare la nivel regional și național). 
Extrem de inovative, produsele se pot livra rapid din stocuri 
disponibile sau vi se pot furniza obiecte exclusive, create 
special, customizate 100%, cu serviciile aferente.

Give Experience 
Cecilia MINCULESCU

Director Executiv

cecilia.minculescu@give.com.ro   
072 364 72 14 
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Învie Tradiția susține și încurajează meșteșugurile vechi de 
secole, născute la sat, care fac parte din bogățiile și patrimoniul 
cultural al României. Autenticitatea și singularitatea acestor 
opere de artă ieșite din mâinile meșterilor populari sunt date 
de tehnicile unice și diferite de la zonă la zonă, de motivele 
decorative folosite, de cromatica și materialele folosite, de 
calitatea și eleganța lor. Fiecare obiect este o operă de artă 
populară și poartă cu sine o poveste.

Cosmin CUCOȘ 

Business Dev Manager

office@invietraditia.ro  
075 852 62 48

Învie Tradiția 

Coșuri cadou cu obiecte de artă populară și produse 

tradiționale – Cadouri corporate – 10% discount
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Vă prezentăm Juland by Oti, locul magic de întâlnire al 
jucăriilor educative. Suntem cunoscuți pentru jocurile logice, 
magnetice și roboții fascinanți, iar în companii suntem 
apreciați pentru pachetele oferite: reduceri pentru comenzile 
corporate și pentru angajați, idei originale de give-aways, 
jocuri surprinzătoare pentru coșurile cadou, consultanță în 
alegerea jocurilor care pot fi oferite persoanelor din companie, 
colaboratorilor sau pentru campaniile de marketing, livrarea 
jocurilor în ambalaje cadou.

Juland by Oti
Otilia CONSTANTINESCU

General Manager

otilia@juland.ro
office@juland.ro  
073 320 07 00

10% reducere la jucăriile și jocurile 

Djeco, Dolce, MindWare și Cuboro!
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L’OCCITANE captează magia din Provence în produse unice 
de îngrijire a feței și a corpului, precum și în parfumuri create 
din cele mai prețioase și eficiente ingrediente tradiționale. 
Inspirându-se din modul de viață provensal, produsele 
L’OCCITANE sunt bogate în ingrediente naturale active, 
care te vor învălui în arome minunate. Povestea a început 
în sudul Franței, în anul 1976, atunci când Olivier Baussan a 
înființat compania L’OCCITANE, reprezentând un omagiu adus 
culorilor, aromelor și tradițiilor din Provence.

Oana STAN

Brand manager

oana.stan@adpharma.com  
079 910 65 09

L’OCCITANE EN 
PROVENCE

-10% reducere  
la brandul L’OCCITANE
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Luviane Atelier de Parfumerie este un brand românesc 
de parfumerie artizanală de lux. Elixiruri, parfumuri solide, 
parfumuri ambientale, amprente olfactive pentru branduri 
sau evenimente, sunt create din ingrediente naturale, de către 
creatoarea de parfumuri Iulia-Victoria Neagoe. Atelierele și 
workshop-urile olfactive, experiențe inedite, se pot desfășura 
în variantă de team-building, în variantă restrânsă sau pot fi 
individuale. Brandul oferă și bijuterii pentru parfum din metale 
și pietre prețioase.

Luviane Atelier 
de Parfumerie 

-10% la achizitionarea a minim 10 parfumuri 

solide sau 5 Ape de parfum/Elixiruri

Iulia-Victoria NEAGOE

Artizan parfumier

luviane.parfumerie@gmail.com  
072 302 77 00
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Cadourile le gândim, de fiecare dată, cu speranța că vor trezi 
emoții sau măcar nu vor fi uitate pe un raft. Să primești cadoul 
potrivit poate fi o adevărată voluptate: desfaci cu grijă panglica 
satinată, hârtia de mătase foșnește misterios, parcă se simte 
o aromă de ceai sau cafea. Prin Saveur.ro lucrăm în “industria 
corporate gifts” de peste 7 ani și nu ne-am plictisit nicio clipă.

Vlad TĂNASIE
Marketing and Business Development Manager

vlad.tanasie@saveur.ro 
078 411 17 41

Magie du chocolat 

-20% de la Saveur 
pentru membrii CCIFER



19

Ce ne conduce este pasiunea dublată de imaginație și viziune. 
Ce ne motivează sunt standardele noastre de excelență. Ce 
creăm sunt bijuterii nemuritoare traduse într-un stil modern, 
ce păstrează puritatea creației și artei tradiționale. Suntem 
o companie românească de accesorii fondată de Malvina 
Cservenschi și suntem onorați să oferim clienților din România 
și întreaga lume o experiență de lux absolută: unde stilul 
întâlnește substanța sub forma elegantă a diamantelor, a 
aurului și a pietrelor prețioase. Prin fiecare colecție conturăm o 
poveste ce sfidează granițele timpului și definește semnătura 
noastră stilistică într-o moștenire artistică unică.

Malvensky 
Mariejeane RIZEA

 

comenzi@malvensky.ro 
072 411 01 96
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MAGNOLIA ATELIER este un brand contemporan creat de 
Mădălina Tatomir din dorința de a oferi accesorii unice, pline 
de emoție, culoare dar și delicatețe. Recunoscut datorită 
finisajelor impecabile și prin calitatea materialelor folosite, 
brandul inspiră clienții la noi variante de accesorizare care să 
le înnobileze ținutele. MAGNOLIA ATELIER propune bijuterie 
contemporană, bijuterie capilară/ accesorii pentru păr, eșarfe 
și batiste pentru bărbați cu design personalizat și printat 
digital, iar de anul acesta și produse de stationery cum ar fi: 
felicitări și agende personalizate.

Magnolia Atelier

stationery cu personalizare Gratis, eșarfe cu grafică unicat și 

personalizare cu logo, bijuterii și workshop-uri interactive

Mădălina TATOMIR 

Owner

madalina@magnoliaatelier.ro 
074 303 14 69
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În 1979, Optimef se lansa ca primul ceas românesc. Aproape 
40 de ani mai târziu Bogdan Costea și Andrei Morariu au 
readus la viață Optimef într-un brand contemporan de 
accesorii creat prin fuziunea dintre trecut și prezent. Dincolo 
de originalitate, rafinament și caracterul atemporal, obiectele 
Optimef inspiră nu doar prin estetica lor, ci și prin povestea pe 
care o spun. Optimef este primul brand de design românesc 
vândut de MoMA, una dintre cele mai prestigioase instituții de 
artă modernă din lume.

Optimef 
Andrei MORARIU

Manager

hello@optimef.com
nicoleta@optimef.com  
078 738 30 60
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Spinoa îți oferă unul dintre cele mai nutritive și sănătoase 
alimente : spirulina crunchies ! Crunchies sunt gustoase, 100% 
naturale și foarte ușor de adăugat în tot felul de mâncăruri. 

Cultivate cu grijă în Franța și Burkina Faso, fără procesare 
termică, Spinoa crunchies își păstrează un gust fin și un 
fantastic profil nutrițional.

Gama noastră de produse care este “made in Romania” 
include ciocolată neagră, miere și snackuri dulci sănătoase... 
și toate sunt, desigur, cu spirulină !

SPINOA
Romain COUDERC

Co-founder

romain@spinoa.ro 
079 931 00 72
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Am început cu fundația, așa cum facem și la un tort, când 
începem cu blatul și am urmat cursuri de cofetărie, am 
început să învățăm, să căutăm, să concepem rețete, să testăm 
și să visăm. Până când visul a devenit realitate. Ne dorim ca 
Sweet Sophie să aducă un zâmbet pe cerul gurii și să facă 
momentele tale speciale absolut perfecte. Produsele noastre 
au conținut minim de zahar, fructe proaspete și totul se face la 
comandă, pentru ca tu sa le poți împărți cu cei dragi, inclusiv 
cu piticii, fără grijă. De acum, poți să te bucuri de dulce fără să 
simți că ai trișat, alegând o combinație unică de arome, texturi, 
design, fix pe gustul tău și al celor dragi ție.

Sweet SophieAdelina CIRSTIAN 

adelina.cirstian@sweetsophie.ro

10% reducere 
la candy bar
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Alegeți cadouri memorabile de la Tie-Me-Up, pentru partenerii 
dumneavoastră de business ! Eșarfe, șaluri pentru femei, 
cravate, eșarfe, papioane pentru bărbați din mătase naturală, 
lucrate în Italia, finisate impecabil, aflate în exclusivitate la 
Tie-Me-Up. Promovează standardele de calitate pe care 
compania ta le susține cu cadouri unice în culorile brandului 
tău sau cu cadouri personalizate de la Tie-Me-Up !

Tie-me-up 

-25% reducere

Dana JEBA

Managing Partner

dana.jeba@tiemeup.ro  
021 321 18 94
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Mindspace este un furnizor global de spații de birouri flexibile 
și all-inclusive de tip boutique, care se concentrează pe 
membrii săi și pe experiența oferită acestora mai mult decât 
orice alt operator de acest tip din lume. Companiile care 
fac parte din comunitatea Mindspace se bucură de un nivel 
ridicat de angajament și satisfacție a angajaților, de un nivel 
mai mare de productivitate și inovare, reușind astfel să atragă 
și să păstreze alături cele mai bune talente și să dispună de 
liniștea necesară pentru a se concentra pe obiectivele lor de 
business.

Mindspace 
Roxana BIRA 

Community Manager

roxana.b@mindspace.me 
072 002 17 38

Partener
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5 to go este cel mai mare lanț de cafenele din România 
și din Europa de Est, un brand care s-a consolidat pe piața 
românească printr-un concept unic, de fixed price.  În prezent, 
există 103 unități active atât în București cât și în 13 orașe din 
țară. Povestea românească 5 to go a luat naștere din dorința 
fondatorilor Radu Savopol și Lucian Bădilă de a oferi băuturi 
pe baza de cafea, la o calitate și la un preț corect, urmărind 
totodată dezvoltarea zonei de consum stradal din România, 
prin implementarea unui concept aproape exclusiv de 
produse  “to go”. 

5 to go 
Mihaela Oana MIHĂILĂ

PR and Social Manager Coordinator

oana@fivetogo.ro 
074 621 59 51

Partener





www.ccifer.ro


