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MO6225-

13-mob 

 Notes cu seminte de pin plantabile . " Creste 

un Copac VERDE  " Dă un copac înapoi pământului 

cu acest caiet de hârtie FSC (recoltare sustenabilă). 

72 de pagini aliniate și cu spirală. In interiorul 

Copertei se gasesc semințe de pin (pinus nigra) care 

oferă o nouă viață planetei. Arborele va crește 

aprox. 30 cm pe an. Fabricat în UE.Dimensiuni : 

14X21,2X1,5 cm

100 buc                  5.11  € 

MO6228-

13-mob 

Ghiveci cu seminte de pin ,Dă un copac înapoi 

pământului. Include semințe de pin (pinus nigra) 

care oferă o nouă viață planetei. Arborele va crește 

aprox. 30 cm pe an. Fabricat în UE.

Dimensiuni : 7X6,5X6,5 cm

100 buc 4.48  €                 

 Grow&Tree-GrowMe                                                           
Materiale de reclama sustenabile 

Oferiți mărcii dvoastră un impuls sustenabil și alegeți articolele care includ si semințe de pin . Aduceți viață nouă pe planetă folosind aceste 

semințe. Arborele va crește aproximativ 30 cm pe an și ajută la absorbția CO2 și la schimbul de oxigen. Colecția Growtree este un amestec perfect de 

cadouri sustenabile pentru toate vârstele. Aceste articole sunt fabricate în Europa.
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MO6235-

06-mob 

Set Bloc Memo cu coperți moi 25 etichete adezive 

cu semințe iarbă și evidențiatoare în 3 culori. La fel 

ca blocknotes - urile tradiționale galbene, puteți 

face notițe pe hârtie și le puteți lipi undeva la 

vedere, astfel încât să nu le uitați. După ce ați 

folosit toate cele 25 de markere și notes-uri de 

hârtie, puteți planta coperta în sol. O selecție de 

semințe de flori sălbatice de pajiște va crește și va 

oferi acestui obiect un nou scop. Un obiect de birou 

cu adevărat ecologic și sustenabil.

100 buc                  2.31  € 

MO6226-

13-mob

Semn de carte cu seminte de pin. Dă un copac 

înapoi pământului cu acest semn de hârtie FSC 

(recoltare sustenabilă) cu șnur de bumbac. Incluside 

semințe de pin (pinus nigra) care oferă o nouă viață 

planetei. Arborele va crește aprox. 30 cm pe an. 

Fabricat în UE.Dimensiuni : 15X5,5X0,2 cm

100 buc                  2.04  € 

MO6234-

06-mob 

Bloc Memo cu coperți moi și 50 sticky notes cu 

semințe iarbă. La fel ca blocknotes - urile 

tradiționale galbene, puteți face notițe pe hârtie și 

le puteți lipi undeva la vedere, astfel încât să nu le 

uitați. După ce ați folosit toate cele 50 de markere 

și notes-uri de hârtie, puteți planta coperta în sol. O 

selecție de semințe de flori sălbatice de pajiște va 

crește și va oferi acestui obiect un nou scop. Un 

obiect de birou cu adevărat ecologic și 

sustenabil.Dimensiuni : 10X7,2X0,6 cm

100 buc                  2.04  € 

238/1/202211:34 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\oferta Colectia Verde Grow Treeoferta Colectia 

Verde Grow Tree



TESTER LMD CONSULTING 
Bucuresti , str Petru Maior 11 , sector 1 ,  office@tester-consulting.ro, fax 021 2235399, tel 0749 198831, www.tester-consulting.ro

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831, office@tester-consulting.ro 

Preturile sunt exprimate in euro , nu contin TVA si transport.  Livrare pe baza de comanda ferma confirmata / contract de livrare, 

factura proforma , plata avans la confirmarea comenzii. 
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