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DIA DE LA MARE

A Apunts hem creat aquests productes per al dia de la mare. Triant 

aquests productes dissenyats i manipulats al nostre centre especial de 

treball Apunts estàs ajudant a generar llocs de treball per a persones 

amb discapacitat per trastorns de salut mental.

També tenim en compte utilitzar materials sostenibles, impresos en 

papers reciclats procedents de boscos sostenibles i packagings Eco 

Kraft.

Coneix més a  www.cetapunts.org
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ROSA PLANTABLE DE PAPER DE 
LLAVORS - BLANCA
Rosa realitzada amb la tècnica d’origami amb paper 

de llavors. Es pot plantar a un test amb  terra i creixerà 

una planta sorpresa. Ideal per transmetre els valors 

de sostenibilitat i cura del medi ambient.

PERSONALITZACIONS

Conté una etiqueta amb instruccions per plantar, 

personalitzable amb el logotip de l’empresa.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MAMIROSCAT

 - Ref: MAMIROSESP

FITXA TÈCNICA:

ROSA PLANTABLE
DE PAPER DE LLAVORS - BLANCA
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KIT “SÚPER MAMI” 

Vols fer un regal original pel dia de la mare?

Aquest kit per súper mamis segur que li encanta!
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KIT COMPLET “SÚPER MAMI”

Digues-li-ho amb aquest kit de la mare!

Aquest kit inclou:

 - Caixa cartró kraft amb mesura de 97x346x257 mm

 - Àlbum de fotos per omplir amb els vostres millors records.

 - Llibreta de butxaca per portar a tot arreu i no oblidar res.

 - Postal per escriure-li la millor de totes les dedicatòries.

 - Làmina per penjar a l’oficina, a l’habitació.... On vulgui la mare!

Tot això, en una capsa preparada per regalar.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: KITMAMICAT 

 - Ref: KITMAMIESP
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FITXA TÈCNICA:

ÀLBUM DE FOTOS “LA MEVA SÚPER MAMI”

Aquest és un àlbum per a súper mamis pensat per regalar, a les mares, els nostres millors records. A dins 

s’hi troben diferents pàgines que podràs personalitzar amb diferents propostes. Hi ha espais per a enganxar 

fotos, dibuixar o escriure.

MESURA:  210x140mm,  va enquadernat amb espiral i porta una goma platejada perquè quedi ben tancat.

* Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MAMIALESP

 - Ref: MAMIALCAT
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FITXA TÈCNICA:

LLIBRETA DE BUTXACA GRAPADA

Aquesta llibreta està especialment dedicada a les 

mares, perquè encara que sempre ho tenen tot 

controlat, no està de més que tinguin una petita 

ajuda! És ideal per portar-la sempre al damunt.

MESURA LLIBRETA

105x148mm

Cobertes en paper estucat 350 grams

Interior 66 pg. Òfset blanc 90 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal 

de la portada de la libreta.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MAMILLBCAT / MAMILLBESP

POSTAL 

No oblidis escriure una dedicatòria a la mare!

MESURA POSTAL

100x150mm

Paper Offset blanc 350 grams

Inclou un sobre blanc - 114x162mm - C6

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal 

de la portada del postal.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MMAMIPOCAT / MAMIPOESP
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FITXA TÈCNICA:

LÀMINA AMB MISSATGE 

Treu-li els colors a la teva mare amb aquesta làmina 

amb missatge amb paraules que són tota “una 

floreta” ja que es mereixen tots els premis del món!

Aquesta làmina és ideal per a col·locar-la en un marc 

i que la teva mare sempre et tingui present.

MESURA LÀMINA

240x320mm

Paper Offset blanc 350 grams

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa al frontal.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: MAMILACAT

 - Ref: MAMILAESP



MATERIAL
ECOLÒGIC

PERSONALITZABLEPLANTABLE RECICLABLETINTA 
ECOLÒGICA



Pots realitzar la teva compra online a

www.shopapunts.org

o demanar pressupost a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org

@cetapunts




