
Kalėdų pasiūlymas
Jūsų darbuotojams, 
klientams, partneriams

Rinkitės FishWish,
atsakingai ir tvariai vystomo šeimos verslo, 
paruoštą aukštos kokybės šaldytos žuvies ir 

jūros gėrybių dovanų kuponą ir
ARTĖJANČIŲ ŠV. KALĖDŲ PROGA SUKURKITE 

GERUMO STEBUKLĄ!

Nuo kiekvieno jūsų įsigyto dovanų-kupono vertės 5 % 
bus skirta paramai įvairias paramos organizacijas 

vienijančiam paramos aukojimo portalui!

Kuo nudžiuginsite šiemet didžiausių metų švenčių proga įmonės 
darbuotojus, klientus ar partnerius?



O SVARBIAUSIA! 

Artėjančių šv. Kalėdų proga sukursite gerumo stebuklą!

Nuo jūsų įsigyto dovanų-kupono vertės 5 % bus paskirta paramai įvairias paramos organizacijas vienijančiam paramos aukojimo 
portalui www.aukok.lt

Kodėl verta įsigyti FishWish
dovanų kuponus?

Praktiška ir pagal paskirtį panaudojama – per didžiąsias metų šventes ruošiami žuvies ar/ir jūros 
gėrybių patiekalai 

Alternatyva jau pabodusiems ir iš anksto suformuotiems rinkiniams

Galimybė pačiam išsirinkti patinkančią dovaną – žuvį ar/ir jūros gėrybes

Aukštos kokybės žuvies ir jūros gėrybių asortimento įvairovė – nuo kasdienių už itin patrauklią kainą 
žuvies produktų  iki išskirtinių šventinių delikatesų, kurie visi itin aukštos kokybės, naudojami smūginio 
šaldymo būdą, kai maksimaliai išsaugomos visos naudingosios maistinės medžiagos

Patogu – dovaną gavęs asmuo žuvies ar/ir jūros gėrybes užsisako internetu, kuriame ras ir išsirinks ne 
tik jam patinkančius produktus, bet ir receptus, kaip skaniai paruošti žuvį ar jūros gėrybes. Pateiktas 
užsakymas bus pristatytas į namus per 1-3 darbo dienas visoje Lietuvoje ar užtikrinant galimybę 
atsiimti pačiam užsakymą Vilniuje ir Kaune

Tvaru – rinkdamiesi aukštos kokybės šaldytos žuvies ir jūros gėrybes saugojame gamtą, prisidedame 
prie globalios taršos mažinimo, skatiname tvaraus maisto vartojimo kultūrą, kai išmetama mažiau 
atliekų

Ilga ir lanksti dovanos panaudojimo galimybė – dovanų kuponas galioja 6 mėnesius, todėl pasinaudoti 
galima ir po šventinio šurmulio

Žaisminga – „FishWish“ dovanų kupono-žuveles sprendimas pralinksmins kiekvieną ją gavusį



Sudominome? Susisiekime!
info@fishwish.eu 
Tel. +370 678 188 38

Dovanų kuponas dovanojamas už norimą pasirinktą sumą, jis neužima daug vietos, nereikia specialaus pasiruošimo, galima 
įteikti asmeniškai arba siųsti paštu. 




