
ВАС ВІТАЄ 


КОМАНДА BURUNDUK



Так, щоб було смачно, корисно, небанально, 

а для наших корпоративних клієнтів ще:

Всі наші пасти без рафінованого цукру та гідрогенізованих жирів, але 

то не головне – найперше для нас – залишатися

найсмачнішою пастою в Україні

З 2014 року виробляємо корисні горіхові десерти. 

(Так, нам вже 7 років!)

гнучко креативно точно



Наші пасти замовляють і гостям на весілля, 

і співробітникам на свято

Катерина:

На наше весілля ми подарували всім гостям по баночці

шоколадної пасти і меду. Burunduk забрендували їх в 
стилістиці свята, врахували всі побажання. 

Подарунок однозначно вдався - це було і незвично, і 
смачно, наші близькі ще довго писали нам, що смакують 
десерти і згадують подію.''

ФОТО



Вага: ......... 40г Вага: ......... 180г Вага: ......... 250г Вага: ......... 450г

Ціна: ........ від 30 грн Ціна: ........ від 125 грн Ціна: ........ від 55 грн Ціна: ........ від 85 грн

Можливі розміри баночок



Рекомендовані смаки

смак різдвяного кексу та 
аромат свята.

наш постійний хіт, 
цукерка у банці.

Щоб здивувати: міксуємо 
улюблені горішки – мигдаль, 
фундук, кеш’ю, фісташку та 

шоколадну.

невмируча классика, 
відпадно в поєднанні


з джемом або варенням.

(Повний асортимент в доданому прайс-листі)



Від найбюджетнішої приємності  
до великих подарунків

крихітка в коробці

2 пасти по 250г

4 крихітки

всі смаки

набір різних подарунків

40 грн

150 грн

150 грн

330 грн

ціна індивідуальна



Умови Брендування
Мінімальне замовлення для гуртової ціни – 2000грн. 
Для замовлень від 12000 грн – приємні знижки та гнучкі 
умови. 


Замовлення бажано залишати за тиждень, але можливі і 
швидкі відправлення день у день на особливих умовах.
 

Передоплата – в розмірі вартості пакувальних матеріалів в 
разі брендування, 100% в разі індивідуального наповнення. 
В іншому разі можлива при відгрузці. 

Можемо надати пробники продукції. 


Можливе індивідуальне наповнення подарунка (як різними 
пастами, 

так і з іншими продуктами – мед, чай, пряник тощо) та 
брендування.

 Брендування етикетк

 Використання крафтових подарункових коробок + 
наклейка або бірка з вашим лог

 Виготовлення брендованих картонних коробок. Розмір 
підбираємо в залежності від наповненн

 Дерев'яні коробки з випаленим лого компанії



Найсмачніша горіхова паста в Україні

Менеджер смачного щастя - Олеся Сонячна

Email: burunduk.opt@gmail.com

Instagram: burunduk_nut


Cайт: burunduk.in.ua

Telegram: +380 68 883 23 35

СПІВПРАЦЯ
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