
KATALOGAS 
VERSLUI

Sprendimas Jums:
dovanos

dalyviams. Partneriams

Sprendimai Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 
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GERA DOVANA 
pasirenkamos vertės 
kortelė

• Kaina / vertė: 10,00–3000,00 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tiek „Gera dovana“ 
parduotuvėse, tiek internetu 
www.geradovana.lt
• Gali būti iškeista į paslaugas ir (ar) prekes
• Daugkartinio naudojimo (galima panaudoti 
per kelis kartus pas skirtingus paslaugų 
teikėjus)

Kortelių įmautėse pavyzdžiai:

Dovanų kortelių pavyzdžiai:

Viena dovana – milijonai įspūdžių! Tai nesibaigiantys nuotykiai ir 
nepamirštami atsiminimai, kuriuos dovanų gavėjai pasirinks patys.

Norint padovanoti konkrečių paslaugų patirtis, siūlome rinktis konkrečias dovanų korteles (~500 
skirtingų produktų) arba termokorteles įmautėse (~3000 skirtingų produktų).

Jeigu Jūsų pasirinktas pasiūlymas neturi dovanų kortelės varianto, jį atspausdinsime specialiu 
spausdintuvu ir pateiksime vienoje iš šių kokybiško popieriaus įmaučių.

Konkrečių paslaugų asortimentas platus, todėl būtinai padėsime išrinkti labiausiai Jūsų poreikius 
atitinkančias dovanas!

Dovanų kortelės



Šie dovanų rinkiniai – tai teminiai konkrečių pasiūlymų katalogėliai, iš kurių 
dovanos gavėjas gali pasirinkti vieną konkretų labiausiai patinkantį pasiūlymą.

SVARBU! Dovanų rinkinių turinys gali keistis, naujausias turinys pateiktas www.geradovana.lt

Fiksuotos vertės  
dovanų rinkiniai

Dovanų rinkinys 
JAM

Dovanų rinkinys 
JAI

Dovanų rinkinys 
KŪNUI IR MINTIMS

Rinkinyje rasite apie 65 pasiūlymų mūsų 
stipriesiems vyriškiams. Tai laikas JAM ir 
neužmirštamiems JO įspūdžiams!

Rinkinyje – maždaug 50 skirtingų pasiūlymų ir 
galimybė nustebinti JAS. Nuo dieviškų masažų 
SPA namuose, grožio procedūrų salone ar 
kvepalų kūrimo pamokų iki romantiškos 
vakarienės ar netgi skrydžio parasparniu.

Rinkinyje – maždaug 55 pasiūlymai 
trokštantiems pabėgti nuo kasdienybės – 
pasinerti į atpalaiduojančio poilsio palaimą, 
mėgautis ramybe, puoselėti grožį ir sveikatą.
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39 Eur

39 Eur

59 Eur

Dovanų rinkinys 
LAIKAS KARTU

Dovanų rinkinys 
PASAULIS LĖKŠTĖJE

Dovanų rinkinys 
LINKIU SVEIKATOS

Dovanų rinkinys 
EXTREME

Dovanų rinkinys 
PRAMOGAUK

Rinkinyje rasite maždaug 60 prisiminimus 
kuriančių pasiūlymų DVIEM: nuo gurmaniškos 
vakarienės stebint saulėlydį pajūryje ar senąja 
dvasia alsuojančiame dvare iki nakvynės 
prabangiame karališkame viešbutyje ir 
atpalaiduojančių SPA malonumų.

Rinkinį sudaro maždaug 25 būdai keliauti 
kitaip! Dovanos gavėjas rinksis šalį, kurios 
patiekalų norėtų paragauti, ir jo lėkštėje 
atsidurs vakarienės ar gardžių pietų ansamblis, 
per unikalius skonius bei aromatus subtiliai 
papasakosiantis apie kraštą, kurį pasirinko 
aplankyti savo skonio receptoriais.

Maždaug 28 sveikatą ir gerą savijautą 
puoselėjantys pasiūlymai: nuovargį ir skausmus 
šalinantys bei jėgas grąžinantys masažai, 
poilsio ir gydomosios programos, SPA 
malonumai, gydytojų konsultacijos bei daug 
kitų sveikatai naudingų paslaugų.

Tai – apie 30 galimybių patirti gyvenimo 
nuotykį ir pasitikrinti savo ekstremalumo lygį.

Tai maždaug 60-ies neatrastų nuotykių rinkinys 
nenustygstantiems vietoje! Dovana visiems 
pramogautojų norams!

149 Eur

39 Eur

149 Eur

89 Eur

35 Eur
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• Galiojimo laikas - 12 mėnesių
• Vienkartinio naudojimo



Dovanų rinkinys 
YPATINGIEMS NORAMS

Dovanų rinkinys 
SKONIO ATRADIMAMS

Dovanų rinkinys 
KULTŪROS ATRADIMAMS

Tai – daugiau nei 35 išskirtiniai partneriai ir 
galimybė rinktis labiausiai patikusią paslaugą 
ar paslaugas iš plataus jų siūlomo asortimento. 
Nuo atpalaiduojančių SPA ar grožio procedūrų, 
gurmaniškų atradimų restorane iki kvapą 
gniaužiančių skrydžių padangėse ar privataus 
vakaro kine.

Rinkinyje – daugiau nei 45 partneriai ir 
galimybė rinktis labiausiai patikusią paslaugą 
ar paslaugas iš plataus jų siūlomo asortimento. 
Nuo gurmaniškos vakarienės restorane, 
unikalių krašto patiekalų iki viliojančių 
užkandžių ar preciziškai paruoštų desertų.

Rinkinyje – 26 išskirtiniai partneriai ir galimybė 
rinktis labiausiai patikusią paslaugą ar 
paslaugas iš plataus jų siūlomo asortimento. 
Nuo istorijos vingių muziejuose, apsilankymų 
didikų dvaruose iki kūrybiškų atradimų teatre 
ar įsimintino vakaro koncerte.

199–1000 Eur

50–500 Eur

15–500 Eur

Šie dovanų rinkiniai – tai atrinktų partnerių (paslaugų teikėjų) katalogėliai. 
Dovanos pirkėjas pasirenka, kokią sumą sumokėti, t. y. „įdėti“, o dovanos 
gavėjas pasirenka vieną ar daugiau partnerių ir naudojasi jų paslaugomis 
tiek kartų, kol bus išnaudota dovanos pirkėjo sumokėta (rinkinio kortelėje 
„esanti“) suma pagal partnerių paslaugų kainoraščius.

Pasirenkamos vertės
dovanų rinkiniai

SVARBU! Dovanų rinkinių turinys gali keistis, naujausias turinys pateiktas www.geradovana.lt
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• Galiojimo laikas - 12 mėnesių
• Daugkartinio naudojimo



Miestų dovanų kortelės
Su miesto dovanų kortele konkrečiame mieste/regione galima atsiskaityti 
kavinėse, restoranuose, viešbučiuose, SPA centruose, išbandyti aktyvias 
pramogas, apsilankyti muziejuose, kino teatruose, spektakliuose, atsiskaityti 
parduotuvėse.

Miesto dovanų kortelė 
VILNIUS

Miesto dovanų kortelė 
ŠIAULIAI

Miesto dovanų kortelė 
BIRŠTONAS

Miesto dovanų kortelė 
KAUNAS

Miesto dovanų kortelė 
PANEVĖŽYS

Miesto dovanų kortelė 
ANYKŠČIAI

Miesto dovanų kortelė 
KLAIPĖDOS REGIONAS

Miesto dovanų kortelė 
DRUSKININKAI

Miesto dovanų kortelė 
BIRŽAI

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur

10–150 Eur
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• Galiojimo laikas - 12 mėnesių
• Daugkartinio naudojimo



Parduotuvių dovanų
kortelės/čekiai
Parduotuvių dovanų čekiai suteikia galimybę dovanos gavėjui išsirinkti 
norimą prekę konkretaus prekinio ženklo parduotuvėje arba internetu (pagal 
galimybes).

• Kaina / vertė: 10 Eur, 20 
Eur, 50 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tik 
fizinėse parduotuvėse
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė: 10 Eur, 20 
Eur, 50 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)
• Galimybė atsiskaityti už 
kurą, paslaugas, maistą

• Kaina / vertė – 5–200 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Galimybė panaudoti 
fizinėse parduotuvėse ir 
internetu
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 5–500 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tik 
fizinėse parduotuvėse
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 5–500 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Galimybė panaudoti tik 
fizinėse parduotuvėse
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė: 20 Eur, 50 
Eur, 100 Eur, 250 Eur, 500 
Eur, 1000 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Galimybė panaudoti 
fizinėse parduotuvėse ir 
internetu
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–300 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Galimybė panaudoti 
fizinėse parduotuvėse 
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 15–200 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Galimybė panaudoti 
fizinėse parduotuvėse ir 
internetu
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

„H&M“ 
dovanų čekis

„Circle K“ 
dovanų kortelė

Knygyno „Pegasas“
dovanų čekis

„Maxima“ 
dovanų čekis

„Douglas“ 
dovanų čekis

„iDeal“
dovanų čekis

„Paupio turgaus“
dovanų čekis

„Bags and More “
dovanų čekis

Platesnis parduotuvių dovanų čekių ir dovanų kortelių asortimentas 
www.geradovana.lt/parduotuviu–dovanu–cekiai
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• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina/vertė – 20–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Vienkartinio naudojimo
(sumą reikia išnaudoti per
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 20–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Panevėžys
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Kaunas, Klaipėda
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Vilnius
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Šiauliai
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

Dovanų kortelė
AKROPOLIS

Dovanų kortelė
VILNIUS OUTLET

Dovanų kortelė
CUP

Dovanų čekis
DOMUS GALERIJA

Dovanų kortelė
OZAS

Dovanų kortelė
NØRDIKA

Dovanų kortelė
OGMIOS MIESTAS

Dovanų čekis
BABILONAS

Dovanų kortelė
PANORAMA

Dovanų kortelė
MOLAS

Dovanų kortelė
MADA

Dovanų kortelė
SAULĖS MIESTAS
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Prekybos centrų dovanų 
kortelės/čekiai
Gausybė pramogų, malonumų bei laisvalaikio praleidimo būdų, puikiai 
atitiksiančių dovanos gavėjo norus.



Dovanų vaikams idėjos
Tai spinduliuojančios džiaugsmo akimirkos mažiesiems! Dovanos vaikams 
ir paaugliams leis patirti naujų įspūdžių, o gal net padės atrasti užslėptus 
talentus... Susisiekite – padėsime Jums parinkti geriausią dovaną Jūsų 
darbuotojų, klientų ar partnerių vaikams. Asortimente – daugiau nei 300 
pasiūlymų!

• Kaina / vertė – 19,99 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Visa Lietuva
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–100 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 5 Eur 
(vaikams iki 10 m.), 8 Eur 
(nuo 11 m.)
• Galiojimas – iki 2023 11
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė - 34 Eur
• Galiojimas - 12 mėnesių
• Vilnius
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 15 Eur
• Galiojimas – 12 mėn.
• Vilnius
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 21 Eur
• Galiojimas – 12 mėn.
• Klaipėda ir Šiauliai
• Vienkartinio naudojimo 
(sumą reikia išnaudoti per 
vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–200 eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 20–500 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda
• Daugkartinio naudojimo 
(sumą galima išnaudoti per 
kelis kartus)

Dovanų rinkinys
IŠBANDYK

Dovanų kortelė 
„Pegasas“

Kino kuponas
„Forum cinemas“

Boulingo žaidimas sporto 
bare „O‘Learys“

Visos dienos apsilankymas
ADVENTICA

Boulingo žaidimas
„Apollo boulinge“

Dovanų kortelė
„Candy POP“

Dovanų kortelė
„HOBBYSHOP“
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PASTABA: produkto vizualas keisis 2022.11. Gali keistis 
kainos.



Lenkija

• Kaina / vertė – 19–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tiek „Super 
prezenty“ parduotuvėse, tiek 
internetu
• Gali būti iškeista į paslaugas ir/
ar prekes
• Daugkartinio naudojimo
(sumą galima išnaudoti per
kelis kartus)

• Kaina / vertė: 49 zł, 99 zł, 199 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tik fizinėse 
parduotuvėse
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė 25–4 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti el. 
parduotuvėje arba per „Zalando“ 
programėlę
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

Įvairios tematikos fiksuotos ir 
pasirenkamos vertės dovanų rinkiniai

Dovanų rinkiniai
(Zestawy prezentowe)

Miejska karta podarunkowa
WARSZAWA / Miesto dovanų 
kortelė kortelė

Miejska karta podarunkowa
KRAKÓW / Miesto dovanų 
kortelė kortelė

Miejska karta podarunkowa
WROCŁAW / Miesto dovanų 
kortelė kortelė

Miejska karta podarunkowa
ŚLĄSK / Miesto dovanų kortelė 
kortelė

Lot balonem! /
Skrydis oro balionu!

Miejska karta podarunkowa
POZNAŃ / Miesto dovanų 
kortelė kortelė

Pasirenkamos vertės dovanų 
kortelė

„H&M“
Dovanų čekis

„ZALANDO“
Dovanų čekis
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Dovanų idėjos Latvijos ir 
Lenkijos rinkoms
„Gera dovana“ grupei priklauso įmonės Latvijoje („Lieliska dāvana“) ir Lenkijoje 
(„Super prezenty“), todėl galime pasiūlyti dovanų idėjas, aktualias šiose rinkose. 
Kviečiame kreiptis ir mes padėsime parinkti tinkamiausią dovanos alternatyvą Latvijoje 
(asortimente – 1 700 pasiūlymų) ir Lenkijoje (asortimente – 10 000 pasiūlymų).

• Kaina / vertė – 20–2999 EUR
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tiek „Lieliska 
dāvana“ parduotuvėse, tiek internetu
• Gali būti iškeista į paslaugas ir (ar) 
prekes
• Daugkartinio naudojimo
(sumą galima išnaudoti per
kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 EUR
• Galiojimas – 12 mėnesių
• SIGULDA
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 45–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• POZNAŃ
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 45–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• WROCŁAW
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 EUR
• Galiojimas – 12 mėnesių
• RĪGA
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 45–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• WARSZAWA
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 45–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• ŚLĄSK
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina/vertė - 499 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Visa Lenkija
• Vienkartinio naudojimo (sumą reikia 
išnaudoti per vieną kartą)

• Kaina / vertė – 10–150 EUR
• Galiojimas – 12 mėnesių
• JŪRMALA
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 45–10 000 zł
• Galiojimas – 12 mėnesių
• KRAKÓW
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė: 10 Eur, 20 Eur, 50 Eur
• Galiojimas – 12 mėnesių
• Galimybė panaudoti tik fizinėse 
parduotuvėse
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

• Kaina / vertė – 10–150 Eur
• Galiojimas – 6 mėnesiai
• Ryga (2 lokacijos)
• Daugkartinio naudojimo (sumą 
galima išnaudoti per kelis kartus)

Latvija

Pilsētas dāvanu komplekts
RĪGA / Miesto dovanų kortelė

Pilsētas dāvanu komplekts
JŪRMALA / Miesto dovanų 
kortelė

Pilsētas dāvanu komplekts
SIGULDA / Miesto dovanų 
kortelė

Pasirenkamos vertės dovanų 
kortelė

„H&M“
Dovanų čekis

„AKROPOLE“ 
Dovanų kortelė

Įvairios tematikos fiksuotos ir 
pasirenkamos vertės dovanų rinkiniai

Dovanų rinkiniai
(Dāvanu komplekti)



• Tinka dovanų kortelėms, 
termo kortelėms

• Tinka dovanų rinkiniams

• Tinka dovanų kortelėms, 
termo kortelėms, prekybos 
centrų dovanų kortelėms/
čekiams

• Tinka visiems produktams

• Tinka visiems produktams

Dovanų kortelių 
įmautės

Dovanų rinkinių 
įmautės

Vokai

Dovanų maišeliai

Dovanų dėžutės

Kaina 0,69 Eur

Kaina 1,29 Eur

Kaina 0,90 Eur

Kaina 3,99 Eur

Kaina 5,99 Eur

SVARBU: Jei užsakymas pateikiamas iki spalio 31 d., galime pagaminti specialaus dizaino 
personalizuotas pakuotes.

18

Klientui pageidaujant, dovanų čekius, korteles, rinkinius galime supakuoti.

Pakuočių idėjos



Kita svarbi informacija

Pagal mūsų pateiktą išankstinę sąskaitą apmokėjimui, kurią galite gauti:

• Elektroninis dovanų čekis – 0 Eur

• Atsiunčiama per 1 min. į el. pašto dėžutę – 0 Eur

• Galima atsispausdinti arba išsiųsti dovanos gavėjui

• Apmokant išankstine sąskaita pristatymas gali trukti iki 1 d. d.

• „Gera dovana“ biuro darbo valandos: I–IV 8–17 val., V 8–16 val.

• Užsakymas paruošiamas per 5 min. Kalėdiniu laikotarpiu užsakymo ruošimas gali užtrukti ilgiau

• „Gera dovana“ biuro adresas J. Jasinskio g. 16A Vilnius (7 a.)

• „Gera dovana“ parduotuvės: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, 
Marijampolė

• Asmuo, norintis atsiimti įmonės pateiktą užsakymą, su savimi privalo turėti užsakymo numerį ir 
(arba) užsakymo rezervacijos aktą

• atsiuntę informaciją apie užsakymą sales@geradovana.lt;

• el. parduotuvėje www.geradovana.lt pažymint varnelę „Pirkėjas įmonė“. 

Užsakymą apmokėti galite šiais būdais:

• perkant už 29 Eur ir daugiau – 0 Eur*;

• perkant iki 29 Eur – 2,90 Eur*;

• pristatymo trukmė – 2–3 d. d. Kalėdiniu laikotarpiu pristatymo terminai gali keistis.

• perkant iki 80 vnt. – 3,80 Eur;

• perkant 81+ vnt. – 5,80 Eur;

• pristatymo trukmė – 2–3 d. d. Kalėdiniu laikotarpiu pristatymo terminai gali keistis.

• el. bankininkyste;

• mokėjimo kortele;

• išankstine sąskaita.

Apmokėjimas

Dovanų pristatymas

• Pristatymas DPD kurjeriu

• Atsiėmimas „Gera dovana“ biure ir parduotuvėse – 0 Eur

„Gera dovana“ produktai (pramogų, miestų dovanų kortelės/čekiai, dovanų rinkiniai):

Prekybos centrų dovanų kortelės/čekiai:
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• Savarankiškai internetu, apmokėjimo dalyje pažymint varnelę „Pirkėjas įmonė“.

Kaip pirkti?

• Pateikus užsakymą el. p. sales@geradovana.lt. El. laiške svarbu pateikti šią informaciją:

• produktą (-us), kurį (-iuos) norite užsakyti;

• kokio nominalo produktai reikalingi (jei pasirenkamos vertės);

• produktų kiekį;

• įmonės rekvizitus;

• kaip pristatyti Jūsų užsakymą – el. kortelėmis, el. paštu, per DPD kurjerį ar atsiimsite prekybos 
centre;

• adresą, kuriuo siunta turės atkeliauti, jei pasirinksite pristatymą per kurjerį.

• Susisiekus telefonais: 8 662 46 548, 8 601 58 943.



Daiva Zinkevičienė
B2B pardavimų projektų vadovė
8 662 46 548

Samanta Rakitaitė
B2B vadybininkė
8 601 58 943

El. p. sales@geradovana.lt

Rinkitės iš daugiau nei 3000 įspūdžio dovanų! „Gera dovana“ – 
dovanoti gera!
www.geradovana.lt

“Gera dovana” centrinis biuras, Jasinskio 16A 
(7 aukštas)

• PPC „Akropolis“, Ozo g. 25

• PLC „Panorama“, Saltoniškių g. 9

• PC „Outlet Park“, Verkių g. 29

• PPC „Ozas“, Ozo g. 18

• PC „CUP“, Upės g. 9

• PC „Europa“, Konstitucijos pr. 7A

• PC „G9“, Gedimino pr. 9

• PC „Mada“, Viršuliškių g. 40

• PC „Vilnius Outlet“, V. Pociūno g. 8

• PC “Nordika”, Vikingų g. 3

• PPC „Mega“, Islandijos pl. 32

• PPC „Akropolis“, K. Mindaugo pr. 49

• PC „Molas“, K. Baršausko g. 66A

• PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61

• PPC „Molas“, Taikos pr. 139

• PC „Luizė“, Šiaurės pr. 15

• PPC „Akropolis“, Aido g. 8

• PPC „Saulės miestas“, Tilžės g. 109

• PC „RYO“, Savitiškio g. 61A

• PC „Babilonas“, Klaipėdos g. 143A

• PC „Maxima“, V. Kudirkos g. 3

• PC „Maxima“, Santaikos g. 34

Vilniuje:

Kaune:

Klaipėdoje:

Šiauliuose:

Panevėžyje:

Marijampolėje:

Alytuje:

Mūsų parduotuvių / 
atsiėmimo taškų adresai:

Turite klausimų? 
Susisiekite!
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