מתנות לחו"ל
לחנוכה וחג המולד

שומרים על קשר
גם מרחוק

קטלוג המתנות  2020-21של מטעי בן עזר חושף בפניכם מגוון
תיבות שי שמתאימות לכל מאורע ולכל נמען .כאן תוכלו למצוא
מתיבה שמכילה פירות הדר מובחרים לבחירתכם ,היישר
מפרדסי בן עזר ,ועד תיבות שמכילות מטעמי גורמה ,יינות
משובחים ,מוצרי ספא וחפצי אומנות .כמו כן ,לבחירתכם גם
תיבות שמורכבות משילובים שונים של מוצרים נפלאים ,מה
שהופך אותן למתנה המושלמת.

חנוכה ,חג המולד והשנה האזרחית החדשה מלווים
בניחוח של בית ובישולים ,בנוף מושלג מהחלון ובספל
שתיה חמה מהביל המחמם את הנשמה ואת הגוף.

המתנה או המתנות שתבחרו ,ייארזו ויישלחו עד לבית המקבל
דרך מערך הייצוא הבינלאומי של מטעי בן עזר ושירותי
בלדרות בינלאומיים.
הניסיון ארוך השנים של מטעי בן עזר מבטיח הגעה במועד
ובאיכות הראויה ,לכל מקום בעולם .העיצוב המוקפד וכרטיסי
הברכה המצורפים לכל מתנה הופכים את תיבת השי של מטעי
בן עזר למתנה יחודית ומרגשת ,שכל ידיד בעולם ישמח לקבל.

הקדימו ובצעו הזמנתכם באתר www.benezer.co.il
שלחו הזמנתכם בדוא”ל gifts@benezer.co.il
בפקס  03-6952255או בדואר לאבן גבירול  68תל אביב 6495203
חייגו אלינו 03-6969111 | 1-800-890-000

אנא הקפידו לצרף את מספר הנייד והדוא“ל של מקבלי המתנות
וזאת על מנת לשפר את הליך המסירה ואת חווית השירות.

מתנות עם פרי נשלחות לאירופה ,ארה"ב ,קנדה ויפן.
את שאר המתנות ניתן לשלוח לכל העולם .המחיר כולל משלוח.

השנה הרבה מאיתנו לא יוכלו להיות קרובים לעמיתים,
חברים ומשפחה בארצות רחוקות .נרצה לעודד ולשמח
אותם .להיות שותפים לתקווה שנעבור את התקופה
בשלום ונוכל לחזור ולהיפגש.
תיבות השי של מטעי בן עזר הנשלחות לכל העולם הן
המתנה מושלמת בדיוק לנושא .התיבות מלאות ושופעות
ובהן תפוזים ,אשכוליות ,שוקולד וטעמים נפלאים.
מסמלות בריאות ,חברות ושיתוף פעולה.

שיהיה חג שמח!

03

02
תיבות שי
עם פרי הדר
פרימיום

פרימיום ופרי הדר

ארץ ישראל ופרי הדר

לאור ההצלחה הרבה ממשיכים גם השנה
עם תיבת שי משמחת במיוחד.

כל כך מרגש לקבל בחו״ל את טעמיה הנפלאים והמיוחדים
של ארץ ישראל בתיבה מלאה כל טוב.

בתיבת השי :תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות ,באיכות פרימיום מפרדסי החברה שגודלו וטופחו
במיוחד עבור תיבות השי .יין פטיט קסטל ,מעדנים מעשה ידי אומן :ברי שוקולד חלב קוקוס ומריר
קרוקנט שברי אגוזים מקורמלים .מרמלדות פרי וברים מעוטרים באגוזים ופירות יבשים .סהרוני שקדים,
תערובת אגוזים מתובלת ,שקדים מסוכרים וחליטות תה; נענע ,לימונית ולואיזה ,פירות יער ועוד.

בתיבת השי :תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות באיכות פרימיום שגודלו וטופחו במיוחד עבור תיבות
השי בפרדסי החברה ,להם כבר מחכים בחו״ל כל שנה בחורף לקראת החגים .יין ירדן סוביניון בלאן,
תמרים מג׳הול ,רבועי שוקולד מריר מעוטרים ,שמן זית כתית מעולה ,זיתים ,מגוון שקדים ואגוזים
קלויים ,טחינה נהדרת אליה הצמדנו הוראות הכנה פשוטות וקרקרים.
לארה״ב וקנדה יוחלפו התמרים במבחר פירות יבשים.

שי מס' 98
משלוח 659
כולל

₪

שי מס' 99
משלוחללא יין 599
כולל

המחירים למערב אירופה א׳ וארה״ב.
למדינות אחרות ראה הערות בעמ׳ 19

₪

החבילה כוללת  2מגשי פירות הדר

שי מס' 88
משלוח 569
כולל

₪

שי מס' 89
משלוחללא יין 529
כולל

המחירים למערב אירופה א׳ וארה״ב.
למדינות אחרות ראה הערות בעמ׳ 19

₪

החבילה כוללת  2מגשי פירות הדר

05

04

גליל ופרי הדר

התיבה האולטימטיבית ופרי הדר

תיבה שתכולתה משקפת את הוויית הגליל ,והיא נושאת עמה את
טעמו .לשלוח את אחד המקומות היפים בישראל לחו״ל  -בקופסה.

התיבה המושלמת לכל ארוע,
מלאה מכל טוב הארץ.

בתיבת השי :תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות ,שמן זית כתית מעולה ,זיתים ,תמרים מג׳הול,
קונפיטורת פירות העונה ,תה נענע ויין הרי גליל קברנה סוביניון ( 375מל׳).

בתיבת השי :תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות ,יין ירדן מרלו ,עוגיות פירות ואגוזים ,שוקולד חלב
בעיטור שקדים מקורמלים ,מבחר צבעוני של פירות יבשים ,חליטת תה גלילית ,מאפי גבינה מלוחים,
מגוון שקדים ואגוזים קלויים ,טפנד זיתים ,ממרח עגבניות ושמן זית כתית מעולה.

המחירים למערב אירופה א׳ וארה״ב.
למדינות אחרות ראה הערות בעמ׳ 19

המחירים למערב אירופה א׳ וארה״ב.
למדינות אחרות ראה הערות בעמ׳ 19

לארה״ב יוחלפו התמרים במבחר פירות יבשים.

שי מס' 75
משלוח 499
כולל

₪

החבילה כוללת  2מגשי פירות הדר

שי מס' 72
משלוח 609
כולל

₪

שי מס' 73
משלוחללא יין 579
כולל

₪

החבילה כוללת  2מגשי פירות הדר

07

06
תיבות שי
של פרי הדר
פרימיום

פרימיירה ופרי הדר

תיבת שלושה צבעים

התיבה הקלאסית שלנו,
שמלווה אותנו בהצלחה רבה לאורך השנים.

פרי הדר שגודל וטופח בפרדסי החברה .לתיבות השי נבחר הפרי הגדול ,היפה,
האיכותי והטעים ביותר .טעם ארץ ישראל.

בתיבת השי :תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות ,קליפות הדרים בשוקולד ,שקדים קלויים ,שקדים
בשוקולד מריר ,יין ירדן שרדונה נהדר ,קונפיטורת פירות העונה ומבחר פירות יבשים :תמרים ממולאים
באגוזים ושקדים ,משמשים ושזיפים.

תיבה צבעונית מרעננת ומשובחת על טהרת הפרי ,שמזכירה אביב גם באמצע החורף .בתיבה ניתן למצוא
שלושה סוגי פרי הדר ,שלכל אחד טעם וצבע משלו – תפוזים ,אשכוליות אדומות ופומליות.

לארה״ב יוחלפו התמרים במבחר פירות יבשים.

שי מס' 54
משלוח 545
כולל

המחירים למערב אירופה א׳ וארה״ב.
למדינות אחרות ראה הערות בעמ׳ 19

₪

החבילה כוללת  2מגשי פירות הדר

שי מס' 08
מחיר :ראה טבלת מחירי פרי בעמ׳ 8

09

08
מתנות
יין ומעדנים

שי מס'

סוג תיבת השי משקל

אנגליה
בלגיה
גרמניה
הולנד
לוקסמבורג

איטליה
1
דנמרק
ליכטנשטיין
מונקו
צרפת
1,5
שוויץ

אוסטריה
אירלנד
5
נורבגיה
ספרד
פורטוגל
שבדיה

אסטוניה
בולגריה
הונגריה
יוון
לטביה
ליטא
סלובניה
סלובקיה
פולין
פינלנד
צ'כיה
רומניה

ארה"ב

כ 3.5-ק"ג

₪ 269

₪ 299

₪ 309

₪ 319

₪ 319

-

-

₪ 409

₪ 445

₪ 465

₪ 499

₪ 429

₪ 539

-

-

-

-

-

₪ 449

₪ 479 ₪ 539

ארץ ישראל

₪ 495

₪ 519

₪ 459

- ₪ 539

כל כך מרגש לקבל בחו”ל את טעמיה הנפלאים והמיוחדים של ארץ ישראל
במתנה מלאה כל טוב.

₪ 455

-

-

01

תפוזים

02

תפוזים

כ 14-ק"ג

06

פומלית

כ 14-ק"ג

08

שלושה צבעים

כ 14-ק"ג

₪ 459

10

אבוקדו

כ 5-ק״ג

₪ 409

4

1

2

קנדה

3

יפן

 .1לא ניתן לשלוח אבוקדו לדנמרק ושוויץ.
 .2ארה״ב  -אין משלוח פרי הדר לקליפורניה ,CA
אריזונה  ,AZאלסקה  AKוהוואי .HI
 .3קנדה  -פרי הדר נשלח לקוויבק ואונטריו בלבד.

₪ 509

-

 .4שי  :01כ 12-תפוזים במגשון שי.
 .5ייתכן ויחול חיוב בגין עלות מכס לשוויץ ונורבגיה.
* יתכן שינוי במשקל התיבה בהתאם לגודל הפרי.
* תיבות המכילות פומלית תשלחנה עד סוף ינואר.
מינואר תוחלף הפומלית בפרי אחר.

-

-

במתנה :יין ירדן סוביניון בלאן ,תמרים מג׳הול ,רבועי שוקולד מריר מעוטרים ,דבש מפרחי בר ,שמן
זית כתית מעולה ,זיתים ,מגוון שקדים ואגוזים קלויים ,טחינה נהדרת אליה הצמדנו הוראות הכנה
פשוטות וקרקרים.

שי מס' 588
משלוח 559
כולל

₪

שי מס' 589
משלוחללא יין 489
כולל

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

11

10

פרימיום

גליל

לאור ההצלחה הרבה ממשיכים גם השנה
עם מתנה משמחת במיוחד.

מתנה שתכולתה משקפת את הווית הגליל,
והיא נושאת עימה את טעמו.

במתנה :יין פטיט קסטל ,מעדנים מעשה ידי אומן :ברי שוקולד חלב קוקוס ומריר קרוקנט שברי אגוזים
מקורמלים .מרמלדות פרי וברים מעוטרים באגוזים ופירות יבשים .סהרוני שקדים ,תערובת אגוזים
מתובלת ,שקדים מסוכרים וחליטות תה ; נענע ,לימונית ולואיזה ,פירות יער ועוד.

במתנה :שמן זית כתית מעולה ,זיתים ,תמרים מג׳הול ,דבש מפרחי הדרים ,תה נענע ויין
ירדן הר חרמון אדום או לבן ( 375מל׳).

שי מס'  594עם יין לה
שי מס' 599
שי מס' 598
משלוחללא יין 499
כולל משלוח  ₪ 639וי אדום כולל משלוח  ₪ 609כולל

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

שי מס'  576באריזה
יוקרתית כולל משלוח

369

₪

שי מס'  575באריזת עץ
כולל משלוח

419

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

13

12

המתנה האולטימטיבית

טעימות מתוקות

המתנה המושלמת לכל ארוע ,מלאה מכל טוב הארץ.

מתנה נפלאה ובה מעדנים ויין נהדר.

במתנה :יין ירדן מרלו ,עוגיות פירות ואגוזים ,שוקולד חלב בעיטור שקדים מקורמלים ,מבחר צבעוני של
פירות יבשים ,חליטת תה גלילית ,מאפי גבינה מלוחים ,מגוון שקדים ואגוזים קלויים ,טפנד זיתים ,ממרח
עגבניות ושמן זית כתית מעולה.

במתנה :יין גולן מרלו ,עוגיות בישקוטי לוז ושוקולד ,שבבי שקדים בשוקולד
ומגוון אגוזים קלויים ופירות יבשים.

שי מס' 572
משלוח 619
כולל

₪

שי מס'  573ללא יין
כולל משלוח

499

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

שי מס' 585
משלוח 429
כולל

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

14

15

הפתעה נפלאה
מתנה מתוקה.
מארז מהודר של שוקולד ומתוקים ובו:
פרליני שוקולד מעודנים ,רבועי שוקולד חלב
ומריר מעוטרים ,מרציפן שקד ,לוז בקרמל
טבול בקרם נוגט ובשוקולד ,שבבי שקדים
ושוקולד ומרמלדות פרי.

299

שי מס'  33 - 595פריטים
כולל משלוח

₪

שי מס'  50 - 597פריטים
כולל משלוח

369

שוקולד שוקולד
מתנה שכולה שוקולד גורמה.
במתנה :פרלינים נפלאים ,קליפות הדרים
בשוקולד מריר ,שבבי שקד בשוקולד מריר
ושקדים מקורמלים עטופים בנוגט ומובזקים
באבקת שוקולד.

יין ועוד
מתנה קלאסית שמלווה אותנו בהצלחה רבה לאורך השנים.

במתנה :יין ירדן שרדונה נהדר ,קליפות הדרים בשוקולד ,שקדים קלויים ,שקדים בשוקולד מריר,
קונפיטורת פירות העונה ומבחר פירות יבשים :תמרים ממולאים באגוזים ושקדים ,משמשים ושזיפים.

שי מס' 540
משלוח 479
כולל

₪

שי מס'  541בתוספת גמלא
משלוח 569
קברנה סוביניון כולל

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

שי מס' 596
משלוח 369
כולל

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

₪

המחירים למערב אירופה וארה״ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם

17

16
פירות יבשים  -הקלאסית

בקלאווה

תיבת עץ של חטיפים טבעיים ובריאים להפליא
ובה חטיפי תמרים ,משמשים ,ושזיפים.
משקל כ 700-גרם.

מארז גורמה ובו מגוון מאפי בקלאווה
בטעמים שונים.
משקל כ 500-גרם.

לבחירתכם בתיבות שי מהודרות ,מבחר יינות איכותיים מיקב רמת הגולן ויקבי בוטיק.
ניתן לצרף לתיבות היין שוקולד .אפשר לשלוח יינות נוספים בהרכבים שונים .אנו
נארוז בתיבות שי מעוצבות ,בצירוף כרטיס ברכה ,נשלח עבורכם ונוודא שהמתנה
תגיע לכל מקום בעולם לקראת החגים.

יין ועוד יין

המחירים הם למערב אירופה וארה"ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם.

יקב רמת הגולן

שי מס' 201
כולל משלוח

299

שי מס' 202
כולל משלוח

₪

המחירים הם למערב אירופה וארה"ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם.

המחירים הם למערב אירופה וארה"ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם.

גמלא קברנה סוביניון-
מרלו במארז עץ

מתנות

המחירים הם למערב אירופה וארה"ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם.

ישראל במבט פנורמי

חמסת ברכות

ספר

שי מס' 156
כולל משלוח

269

299

₪

₪

שי מס' 164
משלוח 359
כולל

₪

שי מס' 108
כולל משלוח

לוח שנה Legends

רימון

יקב קסטל

מבית טורנובסקי

מתלה קישוט

פטיט קסטל
במארז עץ

שי מס' 182
משלוח 379
כולל

₪

שי מס' 168
משלוח 279
כולל

₪

309

שי מס' 110
משלוח 399
כולל

ירדן שרדונה
וירדן קברנה סוביניון

₪

שי מס' 104
כולל משלוח

489

ירדן שרדונה ,ירדן קברנה
סוביניון וירדן מרלו

גמלא מרלו
וירדן סוביניון בלאן

₪

שי מס' 112
כולל משלוח

439

₪

שי מס' 139
כולל משלוח

649

₪

שוקולד

שרדונה  Cופטיט קסטל

₪

שי מס' 114
משלוח 569
כולל

ניתן לצרף שוקולד למתנות
היין המכילות בקבוק אחד או
שניים.

לה  -וי לבן ואדום

₪

שי מס' 134
משלוח 499
כולל

₪

* מחיר ניתן לברר טלפונית
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תיבות השי של מטעי בן עזר  -קל לשלוח תענוג לקבל!
בדוא״ל .gifts@benezer.co.il :בטלפון .1-890-800-000 ,03-6969111 :בפקס03-6952255 :
באתר האינטרנט .www.benezer.co.il :בדואר :למטעי בן עזר בע"מ ,אבן גבירול  ,68תל אביב.

להזמנות חדשות מלאו את הפרטים בטופס ההזמנה .להזמנות חוזרות :לנוחיותכם אנו מצרפים העתק מהזמנותיכם בעבר .סמנו עליו את הזמנתכם
ושלחו אלינו במעטפה המצורפת (אין צורך בבול) .תשלום :על מנת למנוע עיכוב בביצוע ההזמנה אנא צרפו תשלום :המחאה או פרטי כרטיס אשראי.
חובה לצרף את מספר הנייד והדוא»ל של המקבל לצורך חלוקה ותאום מסירה.

פינוק וטיפוח

המחירים הם למערב אירופה וארה"ב.
ניתן לשלוח לרוב מדינות העולם.
פרטים בטלפון או באתר האינטרנט

סה"כ תשלום

ח.פ

ויזה

מספר כרטיס

ישראכרט

אמריקן אקספרס

דיינרס

בתוקף עד

 3ספרות בגב הכרטיס

מס' ת”ז

חתימה

שם בעל הכרטיס

טופס הזמנה

Water Duo

מירושלים באהבה

קרם ידיים מינרלי ( 100גר׳)
וקרם רגליים מינרלי ( 100מל׳)

קרם ידיים מינרלי ( 100מל׳) ,קרם גוף מינרלי
( 100מל׳) וקרם רגליים מינרלי ( 100מל׳)

שם השולח (באנגלית)

מס' לקוח

כתובת (באנגלית)

תאריך
מיקוד

טלפון

מעוניין לקבל עידכונים במייל

דוא"ל
המקבלים :נבקשכם למלא את פרטי הכתובת במלואם (כולל מיקוד וטלפון)

שם המקבל | ship to
מס' הבית והרחוב | street

דירה | apt
מיקוד | zip

שי מס' 123
משלוח 229
כולל

₪

שי מס' 124
משלוח 259
כולל

₪

מדינה | country

עיר | city

טלפון נוסף | tel

טלפון נייד | *mobile
דוא"ל | *e-mail
ברכה | Greeting

שי מס'

סוג תיבת שי

מס' התיבות

שי מס'

סוג תיבת שי

מס' התיבות

המקבלים :נבקשכם למלא את פרטי הכתובת במלואם (כולל מיקוד וטלפון)

מארז טיפוח מינרלי

שם המקבל | ship to
מס' הבית והרחוב | street

דירה | apt
מיקוד | zip

מדינה | country

עיר | city

טלפון נוסף | tel

טלפון נייד | *mobile
דוא"ל | *e-mail
ברכה | Greeting

תחליב גוף מינרלי ( 250מל׳) ,פילינג גוף מינרלי ( 200מל׳) ,ג׳ל רחצה מינרלי
( 200מל׳) ,קרם ידיים מינרלי ( 100מל׳) וקרם רגליים מינרלי ( 100מל׳)
שי מס' 126
משלוח 419
כולל

₪

שי מס'

סוג תיבת שי

מס' התיבות

שי מס'

סוג תיבת שי

מס' התיבות

כל הכלים הם להמחשה בלבד .מתנות עם פרי נשלחות לאירופה ,ארה"ב ,קנדה ויפן .את שאר המתנות ניתן לשלוח לכל העולם
מתנות נוספות ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו שמתעדכן לאורך כל השנה ולקראת החגים www.benezer.co.il
הערות:
 .1המחיר כולל את דמי המשלוח עד בית המקבל .2 .משלוחי פרי הדר יחלו מתחילת חודש דצמבר ועד חודש אפריל .3 .תיבות השי ללא פרי הדר נשלחות במשך כל השנה ולכל העולם .המחירים הנקובים הינם
למערב אירופה .מחירים לשאר המדינות ניתן לברר טלפונית או באתר האינטרנט .4 .בארה»ב אין משלוח פרי הדר לאלסקה ,אריזונה ,הוואי וקליפורניה .משלוח פרי הדר בקנדה :לקויבק ואונטריו בלבד .5 .לא ניתן
לשלוח תיבות המכילות אלכוהול לקנדה ונורבגיה .6 .ישנם יעדים שלא ניתן לשלוח אליהם דבש (יוחלף בקונפיטורה) .7 .המחירים הנקובים לתיבות של פרי הדר פלוס שי מס׳  54-99הנם :למערב אירופה א׳ :אנגליה,
בלגיה ,גרמניה ,הולנד ולוקסמבורג .למערב אירופה ב׳ :איטליה ,דנמרק ,ליכטנשטיין ,מונקו ,צרפת ושוויץ יש להוסיף  35ש»ח למחיר הנקוב .למערב אירופה ג׳ :אוסטריה ,אירלנד ,נורבגיה ,ספרד,פורטגל ושבדיה
יש להוסיף  55ש»ח למחיר הנקוב .למזרח אירופה :אסטוניה ,בולגריה ,הונגריה ,יוון ,ליטא ,לטביה ,סלובניה ,סלובקיה ,פולין ,פינלנד ,צ׳כיה ורומניה בתוספת  65ש»ח למחיר הנקוב .8 .במקרה והפריט המוזמן
אזל ,יתכן ונחלפו במוצר דומה אחר בערך שווה או גבוה ממנו .9 .אנו אחראים למסירת השי לכתובת שנמסרה .אחריות זו אינה חלה על כתובת שגויה או לא מלאה הכוללת מיקוד ,טלפון נייד ודוא»ל(אין משלוח
לת.ד) .חובה לצרף את מספר הנייד והדוא»ל של המקבל לצורך תאום מסירה .אי מסירה מסיבות שבאחריותנו תזכה את הלקוח בפיצוי מוסכם מראש של החזר סכום ההזמנה או של תיבה חילופית  .10מחירים
למדינות שאינן מוזכרות ניתן לברר טלפונית .11 .תנאי תשלום :מיידי .ההזמנה תבוצע עם מיד קבלת התשלום .12 .מחירי המתנות צמודים לשער היורו שלא יפחת מ  .1€ = 4-תוקף הקטלוג מ  - 1.11.20ועד .31.8.21

מטעי בן עזר
מספר אחד בעיצוב ומשלוח מתנות לכל העולם כבר  30שנה
כשרוצים לשמח את הקרובים בחו"ל ,או להפתיע אנשי עסקים במתנה
ישראלית מקורית ,עדיף לבחור בחברה המקצועית ,היצירתית והגדולה
ביותר בישראל במשלוחי מתנות לחו"ל והיא מטעי בן עזר .כחברה
העוסקת באמנות המתנות ובמשלוחן לכל העולם למעלה מ־ 30שנה
ובגידול ,אריזה ויצוא פרי הדר כ־ 100שנה ,באפשרותנו להציע לכם
את המגוון העשיר והאיכותי ביותר של תיבות שי לכל עת .תיבות השי
המעוצבות של מטעי בן עזר מכילות שילובים יחודיים של פרי הדר
מובחר ,הגדל בחלקות מיוחדות כמו גם מתנות ישראליות מרגשות כגון
יינות ,שוקולדים ועוד .מערך היצוא המקצועי שלנו בחו"ל מבטיח את
איכות המשלוח והגעתו במועד ,לכל מקום בעולם.

אבן גבירול  ,68תל אביב | 6495203 .טל 03-6969111
פקס benezer.co.il | 03-6952255

