Taito Shop Porin
liikelahjakuvasto,
ole hyvä!
Liikelahjan, tai minkä hyvänsä lahjan, valitseminen ei välttämättä ole kovin helppo tehtävä. Joulun alla
postilaatikko pursuilee jos jonkinmoista mainosta. Nykyään kaikesta turhasta tavarasta halutaan eroon. Toisaalta
hyvin valittu, persoonallinen ja tarpeellinen liikelahja edesauttaa hyviä suhteita. Huolella valmistettu käyttöesine tai
suussa sulava herkkulahja ei unohdu kaapin perälle, vaan muistuttaa henkilöstöäsi ja kumppaneitasi mukavista
yhdessä koetuista hetkistä ja onnistumisista.
Haluamme aina tuoda esiin paikallista osaamista ja satakuntalaista lähituotantoa. Niin teimme myös tämän
kuvaston tuotteita valitessamme. Otimme mukaan oivaltavia ja käytännöllisiä tuotteita, joita itsekin haluaisimme
lahjaksi. Mukana on hyväksi havaittuja suosikkeja, sekä ihan uusia, vain meille suunniteltuja tuotteita. Suurin osa
niistä tulee tästä läheltä: Kokemäeltä Anttilan tilan nuori isäntä tuo meille itse maustamaansa glögiä, Eurassa
Yrttipajan väki poimii kesän parhaat maut talteen. Palkintojakin voittanut Porin paahtimon kahvi saa jo
tuoksullaan aistit hereille. Vuohelman talvi-ihoa hellivä käsintehty tyrnisaippua on suunniteltu meille Kauvatsalla.
Kaikki tuotteemme ovat kotimaisia, ja mahdollisimman lähellä tuotettuja.
Sinulle jää vain omaan tarkoitukseesi parhaiten sopivien lahjojen valitseminen. Jos et löydä mieluista yhdistelmää,
ota yhteyttä, kootaan yhdessä hyvä kokonaisuus.
Tilaa haluamasi tuotteet 31.10. mennessä sähköpostitse, taitoshop@taitosatakunta.fi.
Valmistamme kauniit lahjapaketit tilauksenne mukaan, ja voitte noutaa ne sovittuna päivänä. Voimme myös
personoida paketit yrityksenne tarralla, pakettikortilla tms.
Lahjat voimme laskuttaa, tai ne voi maksaa noudon yhteydessä Taito Shop Porissa. Annathan laskutustietosi
tilauksen yhteydessä.
Kaikissa hinnoissa on mukana alv 24%.
Mukavia lukuhetkiä!
Taito Shop Porin tontut

Herkullista
joulua

Taito Shop Porin herkkukoriin on koottu tunnelmallisia makuja.
Kori sisältää Anttilan tilan Tummaa Glögiä, Porin paahtimon
Luomu joulupaahto -kahvia, Torisevanahteen hunajaa,
Kultasuklaan Puolukkaunelma-suklaata, Karoliina kynttilän
valmistaman Pipari-kynttilän ja jouluiset Tontun tulukset. Korien
sisältö on tarvittaessa myös yksilöitävissä. Kysy lisää niin kootaan
yhdessä juuri sinun makunystyröitäsi hivelevä kori!

TAITO SHOPIN JOULUINEN HERKKUKORI
Anttilan tilan tumma glögi 0,5 l
Porin Paahtimon luomu joulupaahto 200 g
Torisevanahteen hunaja 250 g
Kultasuklaan Puolukkaunelma-suklaa 100 g
Karoliina kynttilä noin 8 x 3 cm, paloaika n. 10h
Idea-Rapsakan Tontun tulukset -tulitikut

HINTA 39 €

Joulun paras
kalansaalis
JOULUN PARAS KALANSAALIS
-PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Pooki Designin geometrisen kiehtovat kalat valmistetaan laserleikkaamalla vanerista.
Upea Ahven sopii mihin vain – koristeeksi seinälle tai ikkunalle sekä kattaukseen
pannunaluseksi! Yrttipajan tee, kuusenkerkät ja nokkosjauhe puolestaan tuovat
jouluun ihania makuja hiukan perinteistä poikkeavalla tavalla.

Ahven-pannunalunen 29 cm
Yrttipajan Hyvää joulua -yrttitee 20 g
Yrttipajan Kokonainen kuusenkerkkä 15 g
Yrttipajan Nokkosjauhe 35 g

HINTA 55,00 €

Puolukoita,
puolukoita
PUOLUKOITA, PUOLUKOITA
-PAKETTI SISÄLTÄÄ:
Pyöreä Pieksämäellä valmistettu puolukkatarjotin 40 cm / 35 cm koivumelamiinia

HINTA 29,90 / 24,00 €

Nostalgia ja vintage -tunnelma yhdistettynä pelkistettyyn
muotoiluun – tuloksena tarjotin, jota et halua piilottaa kaappien
kätköihin! Tarjottimen kuvituksena on kaunis puolukka,
yksityiskohta Ebba Masalinin kuvittamasta kansakouluajan
Mustikka-puolukka -opetustaulusta. Materiaalina kuumuutta
kestävä melamiinipäällysteinen koivuvaneri, jonka ansiosta
tarjotinta voi käyttää myös alustana tai lautasena. Valmistettu
Suomessa. Valmistusmateriaali on kestävää koivuvaneria, joka
mahdollistaa tarjottimen monipuolisen käytön!

Joulusaunan
lämpöön
JOULUSAUNAN LÄMPÖÖN
-PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Yrttipaja on suomalainen perheyritys, jonka juuret ovat alunperin
Savossa- Vuodesta 2015 asti tuotanto on kuitenkin sijainnut
idyllisessä Kauttuan kylässä, Eurassa. Annansilmät-Aitta on
puolestaan jo yli sadan vuoden ajan työllistänyt näkövammaisia
käsityöntekijöitä Helsingin ja Uudenmaan seudulla. Tyrnihunajamaitosaippuan on meille valmistanut Vuohelma, jonka
laadukkaat tuotteet tehdään käsin Kokemäellä, Kauvatsan kylässä.

Puinen saunaharja, jossa käsinsidotut
luonnonharjakset. Valmistaja Annansilmät-Aitta.
Taito Shopin tyrni-hunajamaitosaippua 80 g
Yrttipajan raikas saunatuoksu 10 g

HINTA 46,00 €

Tilaa liikelahjat
ajoissa!

Pellavaista
pehmeyttä
LAPUAN KANKURIEN TUOTTEET LIIKELAHJOIKSI
KAUTTAMME! ESIMERKIKSI:
Lapuan kankurien Meri-pellavafroteepyyhe
75 x 150 cm.

HINTA 64,90 €
Katso myös muita tuotteita
www.lapuankankurit.fi

Lapuan kankurit on perheyritys, jonka juuret ovat vuonna 1917
perustetussa suvun ensimmäisessä tekstiilitehtaassa. Lapuan
kankurien tuotteet valmistetaan vastuullisesti ja ympäristöä
kunnioittaen ja ne edustavat pohjoista designia, jonka inspiraatio
syntyy Suomen puhtaasta ja karusta luonnosta. Vastapainona
pohjoisen hyytävälle ilmastolle tekstiileissä on roppakaupalla
lämpöä ja pehmeyttä.

Valoa
pläkkilyhdystä
Pläkkilyhty on Loftetin kehittämä menestystuote, jolla on juuret 1800 -luvun käsityöperinteessä.
Pläkkilyhty edustaa vähäkyröläistä pläkkyriosaamista. Rei'itetyn pläkkilyhdyn esikuva on peräisin
keskiajalta. 1800 -luvulla pohjalaisnaiset lämmittivät lyhdyillä viluisia sääriään hameen alla mm.
kirkossa istuessaan. Loftetin pläkkilyhdyt ovat olleet myynnissä jo vuodesta 1996 lähtien!
Pläkkilyhtyä on kolmea kokoa: pieni, keski ja iso.
Lyhtyä voidaan käyttää sisätiloissa ja ulkona. Tuotelapussa on palo-ohjeet sekä lyhdyn tarina
(suomi, ruotsi, englanti).

PLÄKKILYHDYT
Materiaali pläkkipelti
Pieni: korkeus 21 cm, pohjan halkaisija 10 cm
Keski: korkeus 28 cm, pohjan halkaisija 11 cm
Iso: korkeus 38 cm, pohjan halkaisija 15 cm

HINTA 34,00 / 39,00 / 46,00 €

Taito Shopin
lahjakortti
Lahjakortti on aina arvostettu lahja! Järjestämme Taitokeskuksissamme
käsityökursseja ympäri vuoden, lapsille ja aikuisille. Lahjakortin voi käyttää joko
kurssimaksuihin tai Taito Shopissa lahjatavaraan ja käsityömateriaaleihin. Sen
voi käyttää myös Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa. Katso lisää:
www.taitosatakunta.fi , www.herrahakkaraisentalo.fi. Lahjakortit saat vaikka
jouluaaton aattona! Ilmoita silti korttien saajien nimet etukäteen, niin ne ovat
valmiina noudettavaksi kun sinulle sopii. Myös postitus on mahdollista, ota
silloin tilatessasi huomioon Postin joulunalusruuhka.

