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Redefinim clipa dăruirii!



Descoperă bucuria generozității. 
Fericirea cea mai frumoasă vine
din a dărui bucurie celor din jur!

Dorința noastră este să
aducem bucurie și emoție
prin fiecare cadou pregatit. 

ANGAJAMENT

www.cadoulspecial.ro



De peste 14 ani, transformăm clipa dăruirii într-un moment
unic și o amintire prețioasă.

ANI DE
EXPERIENȚA

MILIOANE DE
CADOURI

LIVRĂRI LA
ADRESE MULTIPLE

TRANSPORT
GRATUIT  COMENZI

500 LEI+TVA

PRODUSE
PERSONALIZATE

PROMPTITUDINE
ȘI SERIOZITATE

14











De Sărbători, aniversări, onomastică sau
pur și simplu când vrei să faci o surpriză
cuiva drag,  alege să dăruiești cadouri
speciale, ce vor purta în fiecare detaliu
gândurile tale de apreciere și iubire.
Descoperă colecțiile Cadoul Special,
create prin datina excelenței, creativitate
și dedicare, așa cum v-am obișnuit de
peste 14 ani.  Păstrând promisiunea care
ne-a consacrat, am rămas fideli
produselor de calitate, selectate cu grijă și
aduse împreună în combinații marcate de
eleganță și emoție.

 
COLECȚIILE
CADOUL SPECIAL

www.cadoulspecial.ro

















Dăruind vei primi mai mult decât
ai oferit deja.

www.cadoulspecial.ro

Suntem prima firma de
corporate gifts din
România, cu o experiență
de peste 14 ani, milioane de
cadouri și mii de clienți. 

EXPERIENȚĂ DE 
 PESTE 14 ANI





















Life might not always be perfect.
But your gift can be! 

Calitatea fără compromisuri
a produselor selectate vă
oferă garanția că orice
alegere va inspiră încântare
și recunoștință. 

REDEFINIM
GENEROZITATEA

www.cadoulspecial.ro





















The more you celebrate your life, 
the more there is in life to
celebrate!

Produse cu standarde
calitative ridicate, alăturate
prin creativitate și grijă la
detalii 

CALITATE ȘI
VARIETATE

www.cadoulspecial.ro





















Each day is a gift. 
Open it! Celebrate it! Enjoy it!

www.cadoulspecial.ro

Alegem forme, culori și
materiale luxoase pentru
toate cadourile noastre.

Includem mesaje
personalizate, logo sau
produse preferate.  

ÎMPACHETARE ȘI
PERSONALIZARE





















Being generous never goes out of
style!

Acoperirea națională prin
servicii rapide de curierat și
rețea proprie de distribuție.
Transport gratuit la
comenzi 500 lei +TVA 

LIVRARE

www.cadoulspecial.ro













DE CE SĂ ALEGI
CADOUL SPECIAL

Experiența de peste 14 ani
Suntem prima firma de corporate gifts din România, cu o experiență de peste
14 ani, milioane de cadouri și mii de clienți. 

Acoperire națională, import propriu
Rețeaua de distribuție națională asigura colecții cu produse unice,
achiziționate prin import propriu, oferind garanția unor produse unice cu
prețuri avantajoase.

Calitate, varietate, creativitate
Îți propunem o varietate de produse cu standarde calitative ridicate, alăturate
prin creativitate și grijă la detalii , potrivite pentru orice buget.

Personalizare și branding
Fie că va doriți să transmiteți un mesaj, să includem logo-ul companiei sau să
adaptăm produsele, venim cu soluții gândite pentru fiecare client.

Pregătirea comenzii din timp 
În funcție de perioada în care plasați comandă și de cantitate, cadourile se pot
realizat în 1-7 zile.

Redefinim clipa dăruirii!

www.cadoulspecial.ro



Servicii de împachetare semnate cu eleganță și bun gust
Alegem forme, culori și materiale luxoase pentru toate cadourile noastre. 

Livrarea în condiții optime
Cadourile vor ajunge la destinatari  în condiții de calitate. Beneficiați de
transportul gratuit la comenzile peste 500 lei + tva, cu livrarea la o adresa.
Pentru livrarea la adrese multiple vom stabili împreună costurile transportului. 

Redefinim generozitatea
Calitatea fără compromisuri a produselor selectate vă oferă garanția că orice
alegere va inspiră încântare și recunoștință. 

Serviciu de clienți prompt
Ori de câte ori ne veți contacta, vă promitem o experiență prietenoasă și
pozitivă, împreună cu mulțumirile noastre pentru alegerea dvs. 

Garanție și satisfacție 100%
Toate cadourile comandate garantează 100% bucurie, 100% satisfacție și 100%
emoții pozitive.

DE CE SĂ ALEGI
CADOUL SPECIAL
Redefinim clipa dăruirii!

www.cadoulspecial.ro



Redefinim clipa dăruirii!

 

office@cadoulspecial.ro
www.cadoulspecial.ro

0723 621 139
Strada Boișoara 38, Sector 6, București


