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החגים .רק המילה עצמה מעלה בנו תחושות מעורבות של שמחה והתרגשות עם ייאוש ועייפות .יש בהם
משהו מיוחד ,בימי החגים ,שמוציא מאיתנו את התחושות החזקות ביותר .אך עד כמה שאנשים אוהבים
לקטר על החגים ,על הדביקות המשפחתית ועל כמויות האוכל הבלתי אפשריות – בתוכנו כולנו אוהבים את
החגים ואת שבירת השגרה שהם מקנים לנו.
אחד הדברים החשובים ביותר בחגים הוא המתנות .מגיל צעיר אנחנו מקשרים את החגים ,ובעיקר את ראש
השנה ופסח ,לקבלת מתנות .בשבועות שלפני החגים אנשים מתחילים להתרוצץ בין חנויות ,לשוטט
באינטרנט ולחפש מתנות יפות ,מקוריות ומיוחדות לחגים .ובכן ,הגעתם למקום הנכון ,מכיוון שכאן ,במתוקיס,
יש לנו את המתנה המושלמת לכל חג .מתנה מיוחדת ,יצירתית ,מקורית וטעימה – מתוק .אנו מציעים לכם
לשלוח זר מתוק לחג .

זר שוקולד לחג הוא זר מאוד מיוחד .הוא נראה כמו זי פרחים לכל דבר – עטוף בסרטים יפים ובנוי במבנה
של זר פרחים מרשים .אך לאחר שמסתכלים בו יותר מכמה רגעים ובוחנים אותו ,מגלים את ההפתעה
המתוקה .במקום פרחים ,זהו זר ממתקים – שוקולדים ,סוכריות ועוד .כך ,זר שוקולד לחג עובד על כל
החושים .הוא גם נראה יפה ,הוא גם טעים – יש בו הכל.

זר מתוק לחג הוא מתנה מפתיעה ומקורית

מה שיפה בזר מתוק לחג הוא שמדובר במתנה מקורית באמת .אתם ודאי מרגישים כמה קשה מדי שנה
למצוא מתנות חדשות ומקוריות לחגים .בינינו ,כמה פעמים אפשר לקנות עוד ספר ,עוד דיסק לא מוצלח ,או
עוד שובר מתנה לחנות בגדים .החגים זו ההזדמנות שלנו להפתיע ,לרגש ולשמח ,ובדיוק בשביל זר
שוקולד לחג נוצר .זוהי מתנה מיוחדת ומקורית ומהנסיון שלנו ,אנשים מאוד אוהבים לקבל זר מתוק לחג.

רק אצלנו תמצאו מגוון גדול של זר מתוק לחג

אנחנו במתוקיס מציעים לכם שלל עיצובים ונוכל לעזור לכם למצוא זר שוקולד לחג שיתאים לכם בדיוק.
תוכלו לשלב בתוך הממתקים מתנות נוספות וכך להפוך את הזר למתנה מלהיבה במיוחד ,כמו למשל זר
מתוק לחג המגיע בתוך עציץ יפהפה כך שלאחר שאוכלים את הממתקים אפשר לשתול משהו בעציץ.
תוכלו לבחור בין צורות שונות ,בין סוגי שוקולד וממתקים אחרים ואפילו למצוא זר מתוק לחג ללא סוכר או
כשר למהדרין.

לזר לחג ניתן להוסיף יין ,דבש ,נרות )בצורות של תפוח ,או רימון( והוא יכול להגיע בכלים שימושיים כמו,
מעמד לכלי מטבח ,או כלי הגשה יוקרתי.
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